Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 augusti 2017.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall,
Leif Wahlberg, Jan Ivarsson, Seth Jacobsson.
Ej närvarande: Kenneth Jans, Peter Ohlsson.
1. Mötet öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 05
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 rapporterar att budgeten som hade ett underskott under första halvåret nu har
kommit i en ekonomisk balans som förväntat.
- Kassören redogör vidare att SEB har skickat över ett halvårsbesked på föreningen Laurins fonder som
visar ett övervärde på c:a 82 000 kr.
5. Långtidsplan
Inga frågor togs upp under mötet.
6. Harry
- Karl-Eskil tar upp frågan om problem med att få besättningen. Att det löser sig under innevarande år men
att till nästa år 2018 kommer det att bli problem med besättning och då framför allt skeppare.
- Karl-Eskil berättar vidare att att det i fartygets akter nyligen upptäckts stora kraftiga korrosions-angrepp
som sannolikt måste få högre prioritet på åtgärd, innan ombyggnaden av fartygets förliga överbyggnad
pentry/styrhytt påbörjas på grund av rostskador och som tidigare har varit uppe för diskussion.
- Mötet enades om att timpriset på Harry för närvarande är alldeles för lågt och skall ses över till nästa
säsong 2018.
7. Verkstan
- Leif G berättar att han efter flertalet förfrågningar inte kunnat få något besked angående motorn som finns
på Bohus Malmön och tidigare varit uppe för diskussion på styrelsemöten.
- Föreningen har möjlighet att få ta hand om en 80 hkr Skandiamotor som suttit i fiskebåten Tyra som skall
huggas upp.
Karl-Eskil A får i uppdrag att undersöka hur möjligheterna är att ta tillvara motorn, dels med lyft ur fartyget
transport och en kostnadsberäkning. Så att vi hamnar inom rimlig nivå i kostnad och arbete. Motorn har
inte varit igång på många år, men skall enligt uppgift vara körbar.
- Leif G föreslår att den röda borrmaskinen i verkstan går till försäljning, och att den försöker säljas under
TKM till förslagsvis 2 000 kr. Leif G ordnar med försäljningsskylt.
8. Museet
Inga frågor togs upp under mötet.
9. Fastigheten
Inga frågor togs upp under mötet.
10. TKM / Evenemang
Alla frågor och samtal runt TKM tas upp i andra sammanhang.
11. Rapporter
Inga rapporter togs upp under mötet.

12. Övrigt
- Seth har ett förslag på PEGE som underhållning på TKM- kvällen. Seth hör med pojkarna.
- Leif G vill att föreningen/styrelsen tänker till och försöker få fram förslag på någon person som kan
tänkas vara lämplig och villig att åta sig att vara annons och pressansvarig efter Leif A som avsagt sig
uppdraget.
Förslag mottages varmt av styrelsen.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 september kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 45
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