Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 maj 2019.
Närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag,
Peter Ohlsson, Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Leif Wahlberg
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 16 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
- Kassören Linda G redogör för föreningens ekonomi i stora drag. Inga onormala avvikelser från budget
finns i nuläget att rapportera.
- Linda berättar vidare att bokföringsprogramet är uppdaterat och fungerar som förväntat.
5. Långtidsplan
En diskussion uppstod på grund av att ett staket med grind har satts upp på infarten till föreningens
fastighet. Grinden är inte låst och fri passage är nuläget tillgodosedd varför mötet inte har några synpunkter
på anordningen.
6. Harry
- Karl-Eskil A berättar att delar av besättningen har genomfört en säkerhetsövning ombord på Harry.
- Harrys tryckkärl för startluft har besiktigats utan anmärkning och med 3 års frist.
- Någon återkommande förnyad klassning som traditionsfartyg av Harry, som omnämndes i föregående
protokoll behöver inte göras.
7. Verkstan
- Oljecisternen i oljeförrådet är näst intill tömd och brännoljan är tills vidare fylld på andra kärl såsom fat
och dunkar. En allmän städning skall också göras från allt brännbart.
- Ett fat med gammalt smörjfett finns placerat i rummet, fettet anses inte ha något värde för föreningen.
En diskussion uppstod vad vi skall göra med avfallet för att undvika alltför stora kostnader.
Linda G lovade att undersöka om hon kunde finna en lösning på problemet.
- Styrelsen godkände ett framfört önskemål om inköp av en ny borr/skruvdragare senare i höst.
8. Museet
Leif G har börjat jobba på att ställa i ordning de museets gamla verkstadsmaskinerna svarv, borrmaskin od.
9. Fastigheten
Inga frågor under mötet.
10. TKM / Evenemang
- En inbjudan och önskemål finns om föreningen kan delta havets dag i Rönnäng den 25 maj.
Transporten är ordnad.
- En inbjudan har kommit från Sandinge om deltagande i Skoghall nära Karlstad om någon vill åka dit.
- Styrelsen misstänker starkt att föreningen kommer att få svårigheter att disponera de ytor för TKM-dagen
som vi haft förr genom åren.
Därför beslutade styrelsen att redan nu påbörja planeringen och arbetet för ett alternativ genom att i tid
kontakta berörda myndigheter.

11. Rapporter
Föreningen deltog med fem personer och ”Palmqvist-motorn” på Arbetslivsmuseerna i väst NAV och deras
arrangemang på Arendal i Gbg tillsammans med Volvomuseet, en fin tillställning men tyvärr lite folk.
12. Övrigt
Föreningstidskriften ”Spridarn” är i stort färdig och kommer att skickas ut i närtid.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 11 juni kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 17 30
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