Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 12 februari 2019.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Peter Ohlsson, Jan Ivarsson. Suppleanter Lars Axelsson.
Samt t.o.m. Punkt 2 b: Martin J, Stig E och Claes J.
Ej närvarande: Claes-Göran Strömwall
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00
2. Dagordning
a. Till dagordning tillfördes punkten 2b -valberedningens rapport. Därefter lästes dagordningen upp av
ordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.
b. Valberedningen som representeras av Martin J, Stig E och Claes J framförde förslag på ledamöter till
föreningens styrelse inför årsmötet.
3. Föregående protokoll
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
- Ordföranden Leif G presenterar ett förslag på en upprättad budget inför 2019.
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- I valberedningens förslag finns en förhoppning på en ny kassör som har tillfrågats. Något bestämt besked
har ännu inte erhållits eller lämnats.
5. Långtidsplan
Leif W har arbetat fram ett första utkast på en plan som presenterades på mötet. Som tar upp föreningens
framtida-strategi och mål.
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6. Harry
- Leif G berättar att han i brev till Korsnäs (som en gång i tiden byggt Harry och som bar namnet Korsnäs)
ställt frågan om man kunde tänka sig att ekonomiskt bidra till Harrys reparationskostnad.
Korsnäs svarar att det inte finns något intresse att ge något sådant bidrag.
- En förfrågan har kommit från Kulurföreningen Gösta Johanssons varv i Kungsvikens om medverkan i ett
båt-evenemang under augusti månad.
- Samt förfrågan om medverkan i Nordisk skutträff i Lysekil 28 -29 juni.
Styrelsen kan i nuläget inte lämna något besked.
7. Verkstan
- Högtryckskompressorn som kom från Preemraff har visat sig ha en dålig kapacitet och fyller inte vårt
behov fullt ut.
Föreningen har erhållit den kompressor i gåva som vi för närvarand lånar av ägaren a till bogserbåten Sven,
och som tillgodoser vårt behov på ett bättre sätt.
- Styrelsen beslutade att se över möjligheten att reducera antalet startluftskärl och samtidigt projektera och
installera ett gemensamt startluftssystem för motorerna.
Detta med anledning av att kostnaderna för kontrollen av tryckkärlen kommer att bli mycket stora och
antalet tryckkärl inte behöver vara mer än vad verksamheten kräver.
8. Museet
En diskussion uppstod om att rutinerna runt besökande till museet behöver förbättras. Frågan fick i nuläget
inget svar utan lär få återkomma.
9. Fastigheten
Åke J berättar att många entré-nycklar är slitna och att nya är inköpta till föreningen.

10. TKM / Evenemang
Ytan inför TKM är i nuläget mycket osäkert. Förslaget är att i nuvarande stund arbeta med en alternativ
plan. I den är bl.a. parkeringsytorna som finns i området och runt föreningsbyggnaden aktuell.
11. Rapporter
- Leif G meddelar att NAV kommer att genomföra en ordförande-konferans i Vara den 16/2.
Vi kommer inte att delta.
- Arbetslivsmuseet anordnar Arbetslivsmuseernas dag den 11 maj i anslutning till Vovomuseet.
Frågan om föreningens deltagande kan i nuläget inte besvaras.
- Ronny J rapporterar att föreningen har deltagit i 2019 års båtmässa i Göteborg med strax över 56 500
besökande. Vi hade som vanligt försäljning av bl.a. CD skivor och lotter samt att vi kunde göra reklam för
TKM-dagen.
Platsen vi erbjudits bakom en stor betongpelare för vår utställningsmonter hade dessvärre mycket övrigt att
önska.
- En fråga som kom upp på mässan från västsvenska träbåtsföreningen var om dom kunde få tillstånd att
sälja lotter på en eka på TKM-dagen.
Styrelsen beslutade efter viss diskussion att svara ja på frågan.
- Ytterligare en fråga kom upp från Båtskroten i Göteborg om tillstånd att få sälja begagnade båtdelar på
TKM-dagen.
Laurinföreningen är ganska restriktiv med att ge tillstånd till försäljning på TKM-dagen, med undantag för
sådan försäljning som har en anknytning till båtar, motorer och andra veteranobjekt m.m.
Styrelsen beslutade att även i detta fall svara ja på frågan.
12. Övrigt
- Tyvärr har föreningen under senaste tiden fått beskedet att två av våra aktiva medlemmar gått bort.
Styrelsen beslutade att efter önskemål från anhöriga skänka en gåva till Vikarvet och hjärtfonden.
- En fråga som togs upp var om föreningen kan tänka sig, att mot ersättning, ta emot och utföra enklare
reparationer på mindre tändkulemotorer. Detta på grund av att frågan ibland ställs till föreningen.
Förutsättningen är att kunden själv transporterar motorn till föreningslokalerna.
Frågan måste tas upp om intresset finns med de personer som i så fall kan svara för en sådan reparation.
- Åke J ställer en fråga om det finns ett intresse i styrelsen att anordna några allmänna föredrag av
intressanta föredragshållare under året. Styrelsen gav sitt samtycke till iden och bör prövas.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 mars kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18 45

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

ANM. Utanför mötet:
Årsmötet är flyttat till den 6 mars 2019 kl. 19.00 i föreningslokalen.
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