Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 9 Januari 2018.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Peter Ohlsson, Seth Jacobsson.
Ej närvarande: Claes-Göran Strömwall, Jan Ivarsson, Kenneth Jans.
1. Mötets 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 var inte närvarande på mötet. Leif G och Claes-Göran hade innan mötet upprättat
en i stora drag preliminär budget för 2018, som redovisades av ordföranden Leif G.
Budgeten kommer att bli underfinansierad med över 200 tusen kronor. På grund av en större reparation av
Harrys akter som har rostskador och måste åtgärdas.
Kostnaderna är i nuläget svåra att beräkna. En noggrannare kostnadsberäkning får göras efter att någon
erfaren varvspersonal genomfört en visuell besiktning av skadorna.
5. Långtidsplan
- Inga kontakter har nuläget tagits med kommunen angående kommunens planarbete och förhållningssätt
för Skandia-området.
- I övrigt har långtidsplanen för föreningens inre arbete skjutits framåt i tid.
6. Harry
- Avgiften som kommunen tar ut för husvagns-uppställningen invid Harrys kajplats har för föreningen blivit
orimligt dyr. Som någon kom att uttrycka sig ”det är halva priset på en säsongsplats på en camping”
Hur föreningen skall lösa detta får diskuteras vidare med bl.a. Jan I
- Vilket varv som skall anlitas för reparation av Harry diskuterades. Några förslag har framförts, Leif G och
Karl-Eskil skall snarast ta kontakt med föreslagna varv.
- Ett nytt timpris för Harry vid charter och evenemangsresor har fastställts till 2000 kr/tim.
- Harrys körningar inför sommaren är fastställd i enlighet med följande plan:
Medlemsturer 16 juni 10 – 17 mål beroende på väder.
”
14 juli 11 – 17 Bassholmen.
”
8 aug. 10 – 17 mål beroende på väder.
I övrigt kommer Harry att gå smögenturer under tiden 2/7 – 8/8 måndag och onsdag 12.00 och åter c:a
17.30
7. Verkstan
Motorn från Malmön Skandia 14 är i ordning-gjord och provkörd.
8. Museet
Föreningen har skrivit ett avtal med Lysekils dyk-museum. Frågan om hur entré avgiften skall fördelas
mellan föreningarna blev obesvarad. Detta får ytterligare diskuteras mellan parterna.
9. Fastigheten
Pågående arbete fortgår.
10. TKM / Evenemang
- Åke vill ha in en deltagarlista för vidare anmälan på personer som kommer att delta på årets båtmässa
2018.

- Föreningen har målsättningen att försöka delta i årets träbåtsfestival i Skärhamn i början på juli.
11. Rapporter
- Leif G rapporterar att kontakt tagits med kommunen angående föreningens postadress som kan ställa till
problem. Ett möte med kommunen är planerat till den 18 januari för att få löst problemet.
- Leif W har varit i kontakt med Viktoria Insulan angående förslag på ett databaserat bokningsprogram av
föreningens aktiviteter.
Styrelsen ser inte att detta skulle bidra till någon förbättring för dom som har hand om bokningarna.
Så förslaget avslås.
12. Övrigt
- Föreningen kommer att genomföra en berättardag med Lars Zimmerman lördagen den 13 januari kl.
15.00 för intresserade i föreningslokalen. Entré med fika 50 kr/pp
- Åke J har varit i kontakt med Stellan Johansson Nolhotten som föredragshållare på årsmötet.
- Föreningen har 25 års jubileum i år och det bör uppmärksammas på olika sätt under året.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 13 februari kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19.45
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