Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 september 2018.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Jan Ivarsson. Suppleanter Lars Axelsson, Ingemar Karlsson.
Claes-Göran Strömwall ansluter till mötet 18.30. Peter Ohlsson 18.45.
Ej närvarande:
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18. 00
2. Dagordning
Punkten ekonomi flyttas till punkt 7 när kassören ansluter. I övrigt läses dagordning upp av ordföranden
som godkändes av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Långtidsplan
En kortare diskussion fördes om föreningens framtida mål och strategi. Detta är ett viktigt ämne som måste
fortsätta i gruppen för framtidsfrågor.
5. Harry
- Vecka 40 planeras att Harry skall tas in på Djupviks varv för reparation i aktern. Ett arbete som beräknas
ta minst 3 veckor i anspråk. Detta till en offererad kostnad på 305 000 kronor.
Föreningen har erhållit 240 000 i div. bidrag. Resten av kostnaden får föreningen själv stå för.
- Karl-Eskil påtalar för mötet att hela överbyggnaden inklusive styrhytt har så stora rostskador att det
läcker in vatten lite var stans och att hela överbyggnaden behöver bytas.
Mötet beslutade att samtidigt med varvsbesöket så får personalen på Djupviks varv genomföra en
skadebesiktning av Harry för att få en preliminär kostnadsbild av arbetet som behöver göras.
Ett förslag som framfördes är att konstruktionen görs i aluminium.
6. Verkstan
- Palmqvist-motorn behöver efter TKM och Bondens dag en översyn av spridarna.
- Dallasmotorn har vid körning visat sig blir för varm och får tydligen inte tillräcklig kylning.
En trolig orsak kan vara att kylkanalerna är igensatta och behöver rensas.
- Ett förslag framfördes att någon form av flyttbart skyddat ställ för svarvtillbehör behöver tillverkas, för att
inte utsätta delarna för allt svarvspån som uppstår och lätt kunna städa under svarven efter arbetet.
7. Ekonomi
Kassören redogör för föreningens ekonomi fram till den sista augusti, där även inkomsterna från TKMdagen ingår. Prognosen för årets första åtta månader visar på mycket bra resultat.
Antalet besökande till TKM dagen ligger på en ganska jämn nivå på c:a 1300 personer, men har de sista
åren sjunkit något från 1490 personer 2016 till 1286 pers. 2017 och 1360 st 2018. Vilket får anses som ett
mycket bra resultat.
Styrelsen passade på att framföra ett mycket stort tack till kassören Claes-Göran och Mona som lägger ner
ett mycket stort och värdefullt arbete inom föreningens administrativa ekonomidel.
8. Museet
- Åke berättar att personer från sjöhistoriska i Stockholm kommer på besök den 13 och 14 oktober.
- Radioamatörerna kommer att hålla konferens på Oskars. Föreningen medverkar om det bli möjligt.
9. Fastigheten
Datorns e-post problem löstes snabbt med hjälp av vår kunnige Axel H.

10. TKM / Evenemang
- Ett TKM uppföljningsmöte har planerats in till fikat torsdagen 20 september,.
- Till styrelsen framfördes ett förslag på höjning av entré-avgiften på TKM till 80 kr.
Beslutet behöver fastställas innan nytt informationsmaterial trycks upp.
11. Rapporter
Föreningen har deltagit med Palmqvist-motorn och en mindre motor på Bondens dag i Backamo.
12. Övrigt
- En fråga som togs upp var om vi i fortsättningen skall hyra ut platsen för motorn som Harrysson
disponerat. Efter som inte någon hyra har inkommit och att vi själva har behov av platsen.
- Frågan om julbord togs upp, Åke lovade att sondera lite vad gäller utbud och priser.
(RJ. Anm. 2017 betalades på NH5 450 kr per person.
Varje aktiv medlem betalade 100 kr själv och 400 kr för närstående.)
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 9 oktober kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 55
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