Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 12 mars2019.
Närvarande: Martin Johansson,, Åke Johansson, Leif Wahlberg,
Peter Ohlsson, Suppleanter Leif Gullersby.
Ej närvarande: Linda Govik, Karl-Eskil Andersson, Ronny Järphag, Lars Axelsson,
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 15
Till skretrare för mötet valdes Leif Gullersby.
2. Dagordning
Ordinarie dagordning godkändes.
3. Föregående protokoll
Leif G läste upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
-Årets bokföring har inte komit i gång.Utgifterna ligger på normal nivå.
-I årets budget ligger en reservation för eventuella motorköp, men mötet enades om att vi skall vara mycket
restrektiva med detta i den situation som vi är.
-Det skall föras in enblänkare i ”Spridarn” om extra bidrag med hänsyn till de stora utgifterna för Harry.
5. Långtidsplan
- Lef W presenterade en plan för Harry. Se bil.
- Motorundervisning för gymnasiets teknikprogram togs upp av Leid A. Förutom ett intressant inslag i
föreningens verksamhet, en möjlighet till medlemsrekrytering. Leif A, Leif W och Åke J studerar
möjligheterna.
6. Harry
- Harrys medverkan i evenemang som togs upp i förra mötet och bemanning etc. tas upp i möte med
styrgruppen för Harry på torsdag.
7. Verkstan
- Provtryckning av tryckkärlen har försenats ytterligare, men måste ske. Leif A undersöker möjligheten
med sina kontakter.
- Den nyinstallerade 2x75'an, som trilskats, gick i gång i torsdags och gick lugn och fint.
8. Museet
-Vi har två, flera år gama projekt, som vi fått bidrag till och gjort slut på pengarna, men som inte är
slutförda.
- 4 gruppbesök är bokade under våren.
- Samverkan med andra mål i Lysekil och information till bussbolag dryftades åter.
9. Fastigheten
Oljetankens inspektioneller byte disskuterades. Beslut när Ronny är tillbaka.
10. TKM / Evenemang
- Rensning av ansjovis som inslag på TKM diskuterades. Lisbeth och Maria Schlagerholm är bokade för
underhållning på TKM-kvällen. Leif W kontaktar Parmdal om utställnigsyta.
- Lista på aktuella arrangemang under säsongen görs upp och gallras av utställningsansvariga.

11. Rapporter
- Spridarn: Är försenad, mycket p.g.a. svårigheter med redigeringsprogrammet.

12. Övrigt
Dykeriföreningens avgifter för möteslokal etc. är en öppen fråga. De bjuds intill nästastyrelsemöte för
beslut i frågan.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 9 april kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20:20

Leif Gullersby
Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande

