Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 april 2017.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Peter Ohlsson, Jan Ivarsson,
Ej närvarande: Claes-Göran Strömwall, Kenneth Jans, Seth Jacobsson.
1. Mötet öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18.15
2. Dagordning
Dagordning läses upp av ordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Leif G läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
- Ordföranden framförde att enligt kassören finns för närvarande inget anmärkningsvärt att rapportera.
- Mötet föreslår att betalkortsterminalen på Swedbank beställs i god tid innan TKM via Claes-Göran.
5. Långtidsplan
Leif W tar upp frågan om hur rekryteringen av medlemmar som aktivt vill delta i föreningens arbete skall
kunna fångas upp. Några förslag kom upp såsom brev till nyblivna pensionärer och annonser o.s.v. frågan
måste få återkomma så fort tiden medger.
6. Harry
- Slipupptagning med bottenmålning och div. andra underhållsarbete är genomförda.
Under arbetet gjordes även en del blästringsarbete på styrhytt och köksdelen som visade på kraftiga
rostangrepp och behöver åtgärdas inom några år. Harry-gruppen får inspektera omfattning av skadorna och
återkomma med förslag på åtgärder.
- Karl-Eskil berättar att det kan komma att uppstå problem med besättningspersonal i sommar. Framför allt
maskinist och däcksman. Förhoppningsvis så kommer det att lösa sig, kanske.
7. Verkstan
- Lars M har framfört en fråga om att få köpa delar till sin 23.a. Mötet såg inga problem med detta.
- Föreningen hade för en tid sedan fått en fråga från ”någon” på Bohus-Malmö om att ta hand om en
Skandiamotor typ 14 som lär vara körbar. Mötet efterlyser uppgiftslämnaren.
Eventuellt var det Claes-Göran, det hela är intressant.
8. Museet
Placering av Dallasmotorn diskuterades vidare. En grupp får bildas för att diskutera sig fram till den bästa
lösningen. Till vidare får den placeras framför Palmqvistarn.
9. Fastigheten
- Brand-gasavskiljande dörrar som skall sättas upp har påbörjats.
- En nyckel till hissens teknikskåp har hängts upp bakom hissen, för att kunna användas vid nödsänkning.
10. TKM / Evenemang
- Ett uppstartsmöte för kommande TKM-dag är planerat till torsdagen 27/4 kl 19.30
- Övriga evenemang som föreningen bör delta i 2017 har skrivits ut och är uppsatt för beskådande och
funderingar om deltagande.
11. Rapporter
Den av föreningen utsedda grupp för kontakt med filmteamet som omnämnts i föregående protokoll och
vill göra en film om föreningen. Har träffat teamets representanter och gått genom förutsättningarna.
Teamet kommer troligtvis att närvara på vårt uppstartsmöte.
Föreningen kommer inte att ha några ekonomiska förpliktelser.

- Ett par äldre och något rostiga Penta-motorer som kan ha tillverkats på Skandiaverken och div. andra
delar har hämtats i Härryda. Vissa delar är mycket rostiga, efter sortering får vi se vad som är användbart,
övrigt får köras till skrot.
12. Övrigt
- Leif W ställer frågan om hur det går med föreningsbidrag från kommunen. Leif G berättar att vi lämnat in
en ansökan om 20 000 för i år. Föreningen hade erhållit 5000 förra året.
- Glenn ”Glicko” som bl.a. är en duktig fotograf har till föreningen ställt frågan om att få göra en bok om
Laurin-föreningen.
Styrelsen bjuder in honom till nästa möte för att presentera sitt projekt.
- Bohusläns hembygdsförening vill ha svar på vissa skriftliga frågeställningar ställt till föreningen.
Leif G redovisade till mötet vad han svarat, ingen hade synpunkter på detta.
- På frågan från arbetsam i föregående protokoll om deltagande på kulturarvsdagen. Föreningen har inte
svarat varken ja eller nej men intresset verkar svalt från vår sida.
- Föreningens Tv har gått sönder och är inte lönsam att reparera. Mötet beslutade att köpa en inom den
närmaste tiden.

13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 9/5 kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Ordföranden tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet kl. 20 00
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