Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 13 juni 2017.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall,
Leif Wahlberg, Jan Ivarsson, Seth Jacobsson.
Ej närvarande: Peter Ohlsson, Kenneth Jans.
1. Mötet öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 10
2. Dagordning
Dagordning läses upp av ordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
Kassören Claes-Göran S redogör för föreningens ekonomi och att föreningen för närvarande ligger med ett
underskott på c:a 100 000 kr gent-emot budget. En anledning är bl.a. en högre kostnad för underhållsarbete
på Harry.
Underskottet är i nuläget ingen problem.
5. Långtidsplan
För närvarande ingen fråga.
6. Harry
- En räkning från Fridhems varv för underhållsarbete på Harry blev lite högre än beräknat för föreningen.
Trots att diskussion förts med varvet innan.
- Föreningen har debiterats en avgift för tilläggsplatsen på Smögenbryggan under sommarens båtturer.
Eventuellt kommer kommunledningen i Sotenäs att kontaktas i frågan, om det går att lösa på ett bra sätt.
- En fråga som kom upp var om tillståndet för bil och husvagnsuppställningsplatsen på Anderssons kaj är
klart för inför säsongen 2017.
7. Verkstan
- Dallasmotorn har provkörts. Motorn som står på gummihjulen behöver bättre och kraftigare stöd vid
körning för att inte risker att motorn tar skada vid körning.
- Reparation av motorn en 23:a som olyckligt välte vid transport har påbörjats.
8. Museet
Kassören berättar efter en snabb ekonomikontroll att det finns 18 500 kr kvar från Riksantikvarieämbetet
bidrag för skyltprojektet.
9. Fastigheten
För närvarande ingen fråga.
10. TKM / Evenemang
- En kulturhamns-dag kommer att anordnas i södra hamnen den 19 augusti samma dag som TKM. Båtturer
med Harry kommer att samordnas mellan södra hamnen och vårt arrangemang.
- Midsommardagen samtidigt med cruisingen diskuterades om ”Palmqvistarn” tillfälligt skulle kunna
ställas upp i området vid Anderssons kaj.
Karl-Eskil och Jan kollar upp och ser om det kan finnas möjligheter.
- Leif W har pratat med Parmdahl som inte har några synpunkter på något angående TKM och att vi själva
får ta kontakt med Seabase.
En kontaktperson som dök upp under mötet från föregående år var Tommy Hansson på Seabase.
- Kontakt med kommunens tjänsteman för div. avstängningar och övrig yta att disponera bör tas inom kort.
Och samtidigt ta upp frågan på nytt om föreningens adress och samtidigt uppställningen på Anderssons kaj.

11. Rapporter
- Föreningen har erhållit statistik från arbetslivsmuseernas entréavgifter och som anger att Laurinföreningens entréavgift ligger ganska genomsnittligt i pris.
- Filmteamet har den 5 juni varit på besök på föreningen och träffat Lars M för vidare information.
12. Övrigt
- Mötet beslutade för att köpa in en kortbetalningsmaskin iZettle inför TKM Claes-Göran S hämtar in
ytterligare behövlig information tillsammans med Axel.
- Leif G berättar att Lars M har en tanke och idé på att försöka nyproducera en jubileumsskrift som gavs ut
av Skandiaverken 1899-1919. En uppskattad beräkning var att kostnaderna skulle bli c:a 4 000 kr för
framställningen av underlaget därtill kommer en tryckkostnad, och att vi hamnar på en kostnad på mellan
8-10 000 kr för 100 exemplar, beroende på utförande.
Mötet beslutade att tills vidare avvakta med detta.
- Åke har tagit fram ett underlag för köp av nya tygkassar med den nya loggan till en kostnad på 60 kr
styck. Mötet beslutade att Åke beställer 100 stycken.
- Åke berättar att Åstols museum hämtar en motor som lån över sommaren. Museet svarar för hämtning
och återtransport. Föreningen tillser att rätt smörjolja kommer med till motorn.
- Ronny J kontaktar Biltema på Torp för att höra om intresse finns för deltagande på TKM.
- Ronny J har i ett kort samtal varit i kontakt med musiklärare Ingvar Andersson om intresse finns om ett
kort deltagande på TKM med sin motor och gitarr.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 11/7 kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 10
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