Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 16 juli 2019.
Närvarande: Leif Ahl, Linda Govik, Martin Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Åke Johansson, Peter Ohlsson.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 00
2. Dagordning
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 lämnar en sammanfattande rapport över föreningens första 6 månader. Den visar på en
fortsatt god ekonomi för föreningen nu när medlemsavgifterna till stor del har kommit in.
5. Långtidsplan
En fråga som kom att diskuteras var hur vi skall komma tillrätta med besökande till museet. Många
besökande kommer på de mest varierande tider under kvällen och därmed blir det ingen ordning på
guidningar osv.
Ett förslag är att vi på ytterdörren skall anslå en information med en tidsangivelse, att guidningen börjar
klockan 18 00. Och att vi även i annan informationsskrift anger guide-tiden.
Det diskuterades också att vi alla måste hjälpas åt med att ta hand om besökare och hälsa dem välkomna
och samtidigt hänvisa dem rätt som kommer in i lokalerna, många besökande hamnar lite vilset i entrén
och vet inte riktigt vart de skall ta vägen.
6. Harry
- Problemet med att det saknas besättningspersonal på Harry kvarstår.
- Ett annat problem som togs upp är att det för äldre personer är både trögt och tungt att baxa motorn i
rätt startposition vid start, eller om första startförsöket misslyckas.
En lösning vore att flytta startlufts-fördelaren från Palmqvistarn till Harry. Det borde vara enklare att baxa
motorn för hand och till startläge när den står på lastväxlaren.
Frågan får diskuteras vidare med personer som känner sig berörda.
- Taket på Harrys styrhytt läcker och bör åtgärdas med hög prioritet.
Hur och på vilket sätt detta skall göras diskuterades. Lars A kom med ett bra förslag att han tar kontakt med
en för Lars känd person på Smögenvarvet som skulle kunna besöka Harry under en tur till Smögen och få
förslag på möjliga lösning.
7. Verkstan
- Hans Thulin har lovat att komma och hämta sin motor som stått förvarad i våra lokaler.
- Högtryckskompressorn kommer att ställas ut till försäljning.
8. Museet
Inget ärende
9. Fastigheten
Inget ärende
10. TKM / Evenemang
- Problem med att få personal som kan ställa upp på TKM-dagen ser för närvarande lite ljusare ut.
- För att kunna ansluta Izeteln för kortbetalningen till plattan är förslaget att öppna ett nytt abonnemang
med surf.

- Försäljningsskyltar kommer att tillverkas för försäljning av cykel och brädor på TKM-dagen.
11. Rapporter
Inget ärende
12. Övrigt
- Det diskuterades att återgå till det gamla formatet på medlemsskriften ”Spridarn” för att få ner vikten och
kostnaderna för porto och ett mer behändigt kuvertformat. Kostnaderna för att skicka en enskild spridare är
med dagens porto och ett större kuvert 36 kr.
Även andra alternativ diskuterades, Leif A och Lars A fick i uppdrag att se över och utforma ett lämpligt
förslag. Målsättningen är att inte överskrida en vikt på försändelsen på 100 gram.
- En fråga som togs upp till diskussion är vilken typ av tält som föreningen har behov av. Garagetältet som
inhandlades för några år sedan och som kräver mycket tid för uppmontering har inte använts mer än någon
enstaka gång. Ett mer lättmonterat tält av samma fyrkants-typ som vi redan har kan vara mer
ändamålsenligt.
- En förfrågan har inkommit till föreningen från skolan, om vi kan medverka till att visa våra lokaler och
verksamhet för elever i mellanstadiet fredagen den 11 oktober.
Styrelsen tycker det skulle vara angeläget och ställer sig positiv till förslaget
13. Nästa styrelsemöte
Nästa möte tisdagen den 13 augusti kl. 18 00
OBS! Ett extra TKM -möte planeras till Torsdagen den 8 augusti kl 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 10
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