Föreningen Laurins Styrelseprotokoll onsdagen den 11 oktober 2017.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall,
Leif Wahlberg, Peter Ohlsson, Jan Ivarsson.
Ej närvarande: Åke Johansson, Kenneth Jans, Seth Jacobsson.
1. Mötet öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00
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
Claes Göran S redogör för föreningens ekonomiska resultat fram till och med september månad.
Av redogörelsen framgår att föreningens budget till stora delar hålls och att ekonomin är god.
5. Långtidsplan
Peter O och Leif W redogör i stora drag för den diskussion och möte som hållits med representant för
områdets framtida exploatör.
Mötet enades om att föreningen skall ta kontakt och få till stånd ett möte med kommunens stadsarkitekt
och planingenjör för att få mer information hur kommunen tänker och planerar i ärendet.
6. Harry
Karl Eskil A flaggar för att det kan bli problem med besättning på Harry nästa år och att en planeringskalender för personalen måste upprättas. Det stora problemet är att få tag på personal som är villig och kan
ställa upp.
7. Verkstan
- Motorn från Bohus Malmön Skandia 14 skall gås igenom, Leif G har upprättat en åtgärdsplan på motorn
som bör följas. Vidare åtgärder med bädd m.m. får återkomma.
- Mötet beslutade att Dallasmotorn skall målas och bli uppfräschad.
- Leif G som en gång skänkt den lilla svarven till föreningen har fått förfrågan om svarven är till salu.
Mötet ansåg att svarven som kom från Bengt S i dag fyller vårt behov och att en försäljning inte skulle
möta något hinder. Ett pris får förhandlas fram med köparen.
- Ett tillbud med sandblästern har tydligen inträffat och skall undersökas.
8. Museet
- Leif G har fått en skriftlig förfrågan om föreningen kan tänka sig att sälja ett av våra modellhus.
Mötet avslog enhälligt förfrågan med motiveringen att inga sådana skänkta objekt får säljas.
- I museet finns belysningsarmaturer som utsöndrar någon okänd vätska. Ronny skall snarast med
skyddshandskar demontera armaturerna och kontrollera om det är olja från någon transformator i den, eller
om det kan vara mjukgörare i plasten som utsöndras.
9. Fastigheten
Åke har undersökt möjligheten till service på värmepumparna. Peter O vill att vi avvaktar några veckor så
kommer det att finnas tillgång till service i Lysekil.
10. TKM / Evenemang
- Lars M sammanfattande skrivelse med erfarenheter från årets TKM togs upp till mindre diskussion. Hur
vi skall kunna förändra dagens aktivitet har varit föremål för diskussion många gånger förut utan att vi har
kunnat hitta något nytt. Så här finns plats för nya idéer.
- Tändkulemotorns dag för 2018 kommer att genomföras lördagen den 18 augusti 2018.

- Betalningar med Swish på TKM får tas upp till diskussion längre fram.
11. Rapporter
Inga rapporter fanns till mötet.
12. Övrigt
- Julbord. Mötet beslutade att vi även i år beställer bord på NH5 och att vi skall ha ett egenavgift på
100 kr/pers och att medföljande anhörig betalar det pris som föreningen betalar för julbordet.
Styrelsen framhöll med bestämdhet att julbordet är tänkt och avsett för dom medlemmar som aktivt
arbetar i föreningen.
- Leif G har av Agne Olausson fått frågan om föreningen är intresserad av begagnade bord.
Föreningen är mycket intresserad om det är av sådan typ som vi redan har d.v.s. hopfällbara ben av lättare
konstruktion.
- Leif G har fått frågan om föreningen är intresserad av att ta fram en almanacka till försäljning.
Mötet ställer sig mycket tveksam, och vill inte fatta något sådant beslut.
- Ronny J tar upp frågan om föreningens nummer i föreningens adress. Nummer 4 är officiellt byggnaden
Skandiaverken mittemot Köpmanshuset på Drottninggatan och dit alla budbilar kör, adressen anges även
på GPS.er o.s.v.
Leif G tar upp frågan med någon kommunal tjänsteman som har hand om sådana frågor. (om han hittar
någon)?
Även frågan om att få upp namnskyltar med den beslutade adressen Skandiagången bör tas upp samtidigt.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 14 november kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 50
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