Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 augusti 2018.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Peter Ohlsson, Jan Ivarsson. Suppleanter Ingemar Karlsson.
Ej närvarande: Claes-Göran Strömwall, Lars Axelsson,
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18.15
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
Claes-Göran S kunde inte närvara på styrelsemötet. Någon ekonomisk rapport kunde inte delges mötet.
5. Långtidsplan
Inget ärende.
6. Harry
- Smögenturerna med Harry under sommaren har enligt besättningens bedömning givit ett gott resultat.
- Ett ersättningsanspråk har inkommit till föreningen, efter att två passagerare hade kommit för sent till
Harrys avgång och som enligt alla uppgifter inte avgått tidigare än vad som angivits.
Anspråket gäller ersättning för taxiresa från Smögen till Lysekil. Ett anspråk som föreningen inte godtar.
Ordföranden har i svarsbrev informerat passagerarna att en bussförbindelse med för tillfället passande
tidtabell fanns att tillgå. Föreningen kan tänka sig som goodwill ersätta personerna för busskostnaden med
200 kr = 100 kr/pp
- Föreningen har fått en reducering av hamnkostnaderna på Smögen för Harrys anlöp till 2000 kr.
- Jan I husvagn som fungerat som biljettkontor för Harry kommer att tas hem snarast.
7. Verkstan
- Den nya kompressorn har inte kommit i någon bra funktion ännu. Har svårt att komma upp avsett tryck.
- Inför TKM bör alla vara delaktiga i att verkstan blir städad och iordningställd.
8. Museet
Dyk-museets överskottsmateriell behöver flyttas till avsedd och bestämd plats.
9. Fastigheten
På föreningens dator har e-postkontot slutat att fungera det går inte att nå e-mejlen. Funktionen skapar stora
problem för föreningen och måste lösas inom det snaraste.
Enligt förslag så skall vi kontakta Gullmarsdata, för att se om vi kan få hjälp den vägen.
10. TKM / Evenemang
- För att delge besökande preliminära tider för motorstart beslutade mötet att motorstart skall ske med
startklocka på varje motor och att Claes Johansson förhoppningsvis påtar sig uppgift att fördela motorer
som skall startas till startansvarig person efter bästa förmåga.
- Lars Melkersson har utformat ena sidan av ett informationsblad, men ovanstående har gjort att något
programblad med bl.a. starttider inte kommer att tas fram. Dessutom är tiden nu för knapp.
- Bondens dag 1 och 2 september är föreningen anmäld till. Någon bekräftelse har inte kommit från
arrangören ännu. (kan ligga i den icke fungerande datorn)

11. Rapporter
Leif G rapporterar att evenemanget i Åmål varit bra, men det var ingen större försäljnings-succé.
12. Övrigt
Returkärl för insamling av burkar och flaskor och annat avfall kommer att hämtas på Sivik under veckan.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 11 september kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19.50

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

