Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 10 april 2018.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall,
Leif Wahlberg, Peter Ohlsson, Jan Ivarsson. Suppleanter Lars Axelsson, Ingemar Karlsson.

1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18.30 efter att ledamöterna intagit en enklare förtäring.
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
Kassören Claes Göran S informerar kortfattat att det så här tidigt på året inte finns någon speciellt att
rapportera gällande ekonomin.
Ett glädjande besked som Claes Göran meddelar är att föreningen kommer att erhålla ett bidrag på 15 000
kr från ”Islandsfiskarna” för Harrys reparation.
5. Långtidsplan
Kontakten med kommunen angående ärendet om föreningens framtida eventuella lokalisering fortgår.
Inga konkreta diskussioner eller planer finns att rapportera om ännu.
6. Harry
- Föreningens fartyg Harry skall registreras i transportstyrelsens dataregister, och där verifiera genomförda
egenkontroller på Harry.
Transportstyrelsens data-system har för närvarande havererat och är i nuläget inte åtkomligt för
registrering. Föreningen kommer att utföra uppgiften så snart omständigheterna medger.
- Ansökan om de olika tillstånd som behövs för parkering vid Harry sommartid kommer att sökas hos
kommun och polismyndighet.
7. Verkstan
- En Skandia 14 motor monterad i del av akter och som erhållits som gåva från Bohus-Malmön börjar bli
färdigt. Gammalt dåligt och ruttet virke i akterskrovet har bytts ut till nytt genom Åke och Ingemars
försorg.
- Ägaren till båten Ronnum som tidigare vari i kontakt med föreningen har ställt frågan om föreningen har
intresse att köpa motorn som är till salu.
Styrelsen avböjer erbjudandet.
8. Museet
- Ett erbjudande har kommit från en person, Douglas, om att få köpa en motor av Storebro-konstruktion.
Styrelsen avböjer erbjudandet.
- Däremot har föreningen fått ett erbjudande att få överta en Laurin-motor som gåva.
Motorn finns i Mölndal och är inte helt komplett. Motorn är högst intressant för föreningen.
Transport till föreningen får ske efter överenskommelse.
- Leif G berättar att föreningen kan få överta en takmonterad drivaxel för remdrift med tillhörande motor
och där både motor och axel finns i samma lokal i Gårda i Göteborg.
Vi måste själva svara för nedmonteringen som måste ske ganska snart.
Föreningen är starkt intresserad.
Frågan får tas upp en Torsdag kväll och höra om det måste finnas folk som vill engagera sig.
9. Fastigheten
En ny brevlåda finns uppsatt ”på rätt sida om fastigheten” och den nya adressen är Verkstadsgatan 2

10. TKM / Evenemang
- Leif G vill dra igång ett första förmöte inför TKM torsdagen den 26 april.
- Föreningens 25 års firande bör uppmärksammas och framgå på ett tydligt sätt i media o.d.
Terje Fred som är en duktig skribent borde kunna kontaktas för att få hjälp med informationsarbetet.
- Föreningen kommer att anmäla sitt deltagande till evenemanget i Håverud den 9 juni.
- En förfrågan har kommit om ett deltagande på ”Havets dag” i Rönnäng den 26 maj.
Som vill att vi tar med vinschen med Tidan motorn.
11. Rapporter
Leif G rapporterar att han deltagit på NAV.s årsmöte.
Där man bl.a. vädjar till föreningarna att åskådliggöra Arbetsmuseekartan på ett bättre sätt i föreningarna.
12. Övrigt
Styrelsen beslutade tills vidare att föreningar och organisationer som önskar hyra föreningslokalen inte
skall tillåtas hyra den under abonnemangs-lika förhållanden och att en viss restriktivitet skall hållas till
sådan uthyrning.
En policy om hur föreningen skall tillämpa reglerna får utformas.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 8 maj kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20.00
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