Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 juni 2019.
Närvarande: Leif Ahl, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg. Martin Johansson ansluter ca 18.30
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Peter Ohlsson,
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Martin J kunde inte närvara vid mötets öppnande, varför vice ordföranden Leif
Wahlberg övertog ordförandeskapet, och kom att leda hela mötet.
2. Dagordning
Dagordning läses upp av mötesordföranden, 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 var inte närvarande och någon ekonomi redovisades inte.
5. Långtidsplan
Inga ärende på mötet.
6. Harry
- Leif Ahl sätter in annons i LP om årets första medlemstur.
- Harrys upprättade och planerade turer måste i god tid komma till styrelsen och berörda personers
kännedom.
7. Verkstan
- Planering pågår på inventering och utförande av tryckluftskärlens provning.
- Martin berättar att delar till en större Säfflemotor har föreningen erhållit som gåva.
8. Museet
- Ut-skyltar i museet har färdigställts.
- En Säfflemotor på 4 hkr tillverkad 1913 från en privatperson med viss anknytning till motortillverkaren i
Säffle kommer att ställas ut i föreningens museum som utställningsobjekt.
- En tjänsteman från tekniska museet i Stockholm har varit på besök för kontroll av deras motor som står
uppställd i vårt museum. Den sista tillverkade Skandia-motorn av typen 13 A
9. Fastigheten
Inga ärende på mötet.
10. TKM / Evenemang
TKM diskuterades om vilken verksamhetsyta som kan vara aktuell och två olika alternativ är aktuella.
Leif W tar kontakt med Roland K för att undersöka och pröva alternativ A.
Martin har i kontakt med olika myndigheter i stort fått klartecken om alternativ B behöver tillämpas.
Frågan får återkomma när vi erhållit svar från markägarna och en detaljerad plan får skapas.
Skutträffen anordnas i Lysekil den 28 o 29 juni. Tommy Andersson har ställt frågan om vår Dallas-motor
kan dras till hamnen.
Leif Ahl undersöker möjligheten till transport.
11. Rapporter
- Medlemsskriften ”SPRIDARN” har skickats ut till medlemmarna.
- Ronny J rapporterar att vindkraftsföreningen som föreningen Laurin har andelar i kommer att avvecklas
och vindkraftsverken kommer att säljas. Överskottet kommer att delas ut i proportion till antalet andelar.

12. Övrigt
Åke har fått fråga om vuxenskolan kan få hyra vårt snickeri för fiolbyggare. Styrelsen avvisade inte frågan
men mer underlag får tas fram innan beslut.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 9 juli kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 45
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