Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 maj 2018.
Närvarande: Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg, Peter Ohlsson,
Jan Ivarsson. Suppleant Lars Axelsson.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Claes-Göran Strömwall, Ingemar Karlsson.
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
Ordföranden har informerats av kassören att inget av vikt finns att rapportera ang. ekonomin.
5. Långtidsplan
Leif Ahl har sammanställt en skrivelse till stadsbyggnadskontoret i ärendet angående kommunens
planarbete och föreningens fastighet inom området som är föremål för exploatering.
6. Harry
- Föreningen har erhållit totalt 240 000 kr i bidrag i olika former för Harrys reparation.
- Transportstyrelsens dataregistrering har åter börjat fungera och där syftet är att föreningen skall kunna
rapportera genomförda egenkontroller.
- Föreningen har erhållit tillståndet för uppställning av husvagnen för biljettförsäljning på kajen intill Harry.
7. Verkstan
- Materialet som skall hämtas i Göteborg axlar m.m. får ske efter överenskommelse med intresserade
personer.
- Laurin-motorn som föreningen erhållit som gåva har hämtats i Mölndal.
- Föreningen har köpt en mycket bra och ändamålsenlig kompressor med ett tryck på 20 bar via preem-raff
till ett mycket förmånligt pris och där Martin J har varit föredömlig förmedlare.
- Säfflemotorn är nu installerad, provkörd och klar. Motorn gick mycket lugnt och fint.
8. Museet
Inget
9. Fastigheten
Åke berättar att arbetet med att måla de utvändiga fönstersmygarna på fastighetens utsida är på gång.
10. TKM / Evenemang
- Ett första TKM- möte har hållits, inga större förändringar har genomförts sedan förra årets evenemang.
- Frivilliga personer som kan åta sig att åka till Rönnäng efterlyses. Dagen kolliderar med evenemang i
Lidköping samma dag. Leif hör med Stig E och Claes J om dom har möjlighet att kunna ställa upp.
Ev. så skulle Åke J kunna vara med.
11. Rapporter
Inget
12. Övrigt
- En grupp med Åke J, Leif W, och Ronny J får till uppgift att sätta sig ner och diskutera fram en policy
som lägger riktlinjer på hur uthyrningen av lokaler skall beaktas.
- Styrelsen beslutade att en justerad prislista på lokalhyra skall upprättas för föreningens lokaler.

13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 juni kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 20

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

