Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 13 augusti 2019.
Närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag,
Leif Wahlberg. Suppleanter Leif Gullersby. Reine Nygren deltar större delen av mötet.
Ej närvarande: Peter Ohlsson, Lars Axelsson,
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 05
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 rapporterar att föreningens ekonomi är fortsatt god.
- Att Harrys beställnings och planerade turer under sommarmånaderna har givit ett värdefullt tillskott till
föreningens ekonomi.
5. Långtidsplan
Inget ärende.
6. Harry
- Problemet med att baxa motorn på Harry som angavs i föregående protokoll är utan åtgärd.
Gör man på ett rätt sätt så bör det inte vara något problem enligt Karl-Eskil.
- Läckaget på Harrys tak är i stort behov av åtgärd. Leif G kommer att upprätta en ansökan om bidrag för
reparationen. En kostnadskalkyl bör ligga som grund för ansökan.
- Åtgärder för att få nya gångjärn på plats till mässen diskuterades. Styrelsen enades om att avvakta med
arbetet tills Harry går på varv. Eftersom arbetet måste ske genom svetsning och heta arbeten.
- Besättningsproblemet var åter uppe till diskussion. Karl-Eskil framhåller att om alla kunde hjälpas åt så
skulle var och en inte behöva ställa upp mer än en gång/dag under säsongen.
Mötet föreslår att ett möte som tar upp frågan närmare ordnas i höst. (november)
7. Verkstan
- Martin berättar att högtryckskompressorn är såld och levererad.
Inför TKM skall:
- Städning av lokalerna genomföras.
- Provkörning av aktuella motorer genomföras.
- Avspärrningar sättas upp på nödvändiga platser.
8. Museet
- På styrelsemötet diskuterades om besökande skulle tas emot och erlägga entréavgift i bottenvåningen
eller hänvisas upp till andra våningen och där betala avgiften. Båda alternativen har för och nackdelar.
Mötet beslutade att börja med andra alternativet på försök, alla måste hjälpas åt att hänvisa besökare.
- Hyresavtalet med dyk-föreningen är inte fullföljt.
Utdrag ur protokollet från styrelsemötet den 9 april som berör frågan delges nedan:
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.

Ett förslag på lämpligt kontrakts-utformning skall sökas på nätet av Ronny J.
Ronny J åtar sig att söka efter organisationer, pensionärsföreningar od. och se hur stort intresset är att besöka
vårt museum.
9. Fastigheten
Inget ärende.
10. TKM / Evenemang
- Beträffande verksamhetsytan inför TKM. Martin har i kontakt med Per Mangelus och en person vid namn
Alexander från fastighetsägaren fått det positiva beskedet att vi får disponera området som vi haft förut.
D.v.s. gamla Seabase yta vilket underlättar för oss att genomföra evenemanget.
- Kajen på området är dålig skick och kommer att undersökas om den skulle gå att använda.
- Båtplatser i norra hamnen inventeras.
11. Rapporter
Inget ärende.
12. Övrigt
Styrelsemötet godkände att ett nytt 3x3 m tält får inköpas.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 10 september kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 30
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