Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 9 april 2019.
Närvarande: Leif Ahl, Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Peter Ohlsson,
1. Mötets öppnande
- Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 05
- Innan mötet startades togs en dialog med representanter för Lysekils dykmuseum som var inbjudna, för att
diskutera sin hyreskostnad som man vill få reglerad. Laurinföreningen framförde ett förslag om 5000 kr/år
och att man i detta förslag får disponera hela lokalytan i övervåningen. Ly dykm. vill lyfta frågan på sitt
styrelsemöte som hölls under samma kväll. Hur man ställde sig i frågan besvarades inte under vårt möte så
frågan får återkomma.
2. Dagordning
I övrigt startades mötet med att dagordning läses upp av ordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Martin J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
- Kassören Linda G som deltog i mötet för första gången har av naturliga skäl inte haft möjlighet att göra
några ekonomiska redogörelser.
- Linda har sett över vårt befintliga bokföringsprogram och konstaterar att det är både gammalt och inte
uppgraderat till dagens nivå. Hon ger förslag på att få undersöka möjligheten till ett modernare program
som jobbar mot en molntjänst, vilket förhoppningsvis skulle ge både bättre och enklare hantering.
Styrelsen samtyckte på förslaget.
- En offert på en ny lapp topp för 4000 kr presenterades. Eftersom behovet är stort tillstyrkte styrelsen
inköpet, Leif Ahl tar hand om detta inköp.
5. Långtidsplan
Inget ärende
6. Harry
- Lars A har i kontakt med Arbetsmiljöverket undersökt möjligheten att få förlängt fristen för kontroll av
Harrys tryckkärl. Detta var för närvarande inte någon gångbar lösning enl. Arb.m.v.
- Utbyte av handbrandsläckarna på Harry har varit tre år för inköp av nya släckare. Tiden för bytet har
utökats till 6 år som stämmer överens med arbetsmiljöverkets riktlinjer.
7. Verkstan
- Martin berättar att en representant för DEKRA som är ett besiktningsföretag inom teknisk kontroll varit
på besök i verkstadslokalerna, med anledning av att behov finns att besiktiga våra tryckkärl för startluft.
Besiktningsmannen hade en del synpunkter och kommer att skicka ett protokoll till föreningen.
- Verkstadskompressorns låg-trycksystem får inte vara sammankopplat med hög-trycksystemet och skall
kopplas bort.
- Högtryckskompressorn skall byggas in för att minska oljudet från denna.
- En fin Kornö julle har skänkt till föreningen med en isärtagen Skandiamotor.
- En översyn behöver genomföras av Palmqvistarn innan vi kör ner den till Arendal i maj.
- Nya avgasrör behöver tillverkas och monteras på motorn.
8. Museet
Skyltning som beskriver div. fakta om museets motorer pågår

9. Fastigheten
- Föreningens hiss är besiktigad.
- Angående bränn-oljecisternen. Styrelsen beslutade att en uppskattning av oljemängden i cisternen skall
göras och samtidigt undersöka om mängden kan fyllas på oljefat och dunkar. Cisternen får därefter inte
återfyllas med brännolja förrän cisternen är kontrollerad och försedd med med invallning.
- I rummet där brandfarliga vätskor förvaras skall städas och hållas rent från annat brännbart material.
10. TKM / Evenemang
- Leif W kommer att ta kontakt med Per Mangelus för att undersöka möjligheten till att kunna disponera
TKM-yta.
- Palmqvistarn kommer att delta på NAV.s evenemang i Arendal och Volvomuseet i Göteborg om transportfrågan kommer att lösas.
- Ett förmöte inför TKM planeras att genomföras i mars/april.
11. Rapporter
- Martin rapporterar att han ev. tänkt gå på en utbildning/information om digital marknadsföring som
kommer att hållas i kommunen och om någon mer är intresserad att gå så är det bra.
- En ansökan om föreningsbidrag är inskickad till kommunens utbildningsförvaltning.
- Samt en ansökan om ‒ förnyelse av klassning av traditionsfartyg‒
12. Övrigt
Leif A undersöker om möjligheten finns att byta batteri i iPaden som föreningen i så fall får köpa
överkomligt av Leif G.
13. Nästa möte
Nästa möte planeras till ev. tisdagen den 14 maj kl. 16 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 10
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