Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 januari 2019.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Peter Ohlsson, Jan Ivarsson. Suppleanter Lars Axelsson, Ingemar Karlsson.
Ej närvarande: Claes-Göran Strömwall.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00
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
- Föreningens kassör har hastigt drabbats av en svår sjukdom och kan av naturliga själ inte medverka i
styrelsens arbete. Detta i sin tur medför att föreningens ekonomiska arbete med budget-uppföljning och
årsbokslut inte har kunnat genomföras som planerat. En tidsförskjutning av arbete kommer att ske.
- Harrys reparationskostnad på Djupviks varv uppgick till en betydligt högre kostnad än som beräknats från
början. Totalt uppgick kostnaden till 770 000 kr istället för de 310 000 kr som hade beräknats. Mycket
beroende på allt extra arbete som inte kunnat förutsetts innan båten kommit på land och botten rengjorts.
Föreningen har i nuläget lyckats lösa finansieringen genom bidrag och egna bankmedel.
- Leif W har lagt ner mycket tid på att hitta en person med ekonomi-kunskap som i första hand kan hjälpa
till med föreningens årsbokslut inför årsmötet. En kvinna har i nuläget tacka ja och kan troligtvis hjälpa till.
Föreningens förhoppning är att kassörsuppdraget på sikt kan lösas på ett permanent sätt.
Ett möte med personen i fråga och övriga berörda är planerat till den 11 februari kl 09. 00

- Styrelsen beslutar att årsmötet flyttas fram. Ingen tid har fastställts.
5. Långtidsplan
Inget ärende på mötet
6. Harry
- En dokumentation som stöd för Harrys framtida skrov-underhåll bör upprättas.
- Arbetena som utfördes på Djupviks varv var tydligt specificerad på fakturan och gicks i stora drag igenom
på styrelsemötet.
- En inbjudan att delta med Harry på skut -träffen i Lysekil den 28-29 juni 2019 har inkommit till
föreningen. Återkommer med besked.
- Styrelsen beslutade att höja timpriset för Harry till 2 200 kr/tim.
7. Verkstan
Inget ärende på mötet
8. Museet
Leif G har i kontakt med dyk-museet kommit överens att de får disponera lite mer utställningsyta.
9. Fastigheten
Inget ärende på mötet
10. TKM / Evenemang
- Föreningen kommer att delta på årets båtmässa i Göteborg under tiden 2 -10 februari.
- Osäkerhet råder om Seabase fortfarande kommer att disponera området som föreningen kunnat använda
på TKM-dagen. Åke J lovade att ta kontakt med företaget för information.

11. Rapporter
- Spridarn: Ett redaktionsmöte kommer att hållas torsdag den 10 januari för avstämning.
- Lars A meddelar att föredragshållare inför årsmötet är ordnat. OBS! Ändrat datum.
12. Övrigt
- Martin Johansson har tacknämligt upprättat en Facebook-sida med adress:
Föreningen L Laurin / Skandia museet
- Peter O berättar att han fått övertagit ett historiskt material från en son till en före detta anställd på
Skandiaverken. Materialet kan vara intressant i föreningens historiebeskrivning.
- Ronny J berättar att han avvaktar med att beställa USB-minnen tills vidare.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 februari kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 30

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

