Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 januari 2020.
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 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 har inget anmärkningsvärt att delge mötet angående ekonomin.
5. Långtidsplan
På mötet diskuterades om det kan vara intressant för ”Hasse Bokia” att försöka sälja lotter på båtmodellen.
Försäljningen går för närvarande lite trögt Vi kommer inte att närvara på båtmässan som varit en stor del i
vår försäljning av lotter.
6. Harry
- Martin har varit i kontakt angående fakturan från Djupviks varv för reparationskostnaden på Harry vid
senaste varvsbesöket. Varvet kom överens med Martin om ett avdrag på cirka 10 tusen på fakturan från
97 till 86 tusen.
- Ordföranden framhåller att vi i fortsättningen även har som stående rutin att inhämta offert från
Smögenvarvet bl.a. på diverse underhållsarbeten, sliptagning och bottenmålning.
Enligt Lars A kan det på varvet kanske finnas möjlighet att få utföra vissa arbeten på egen hand.
- Vid Transportstyrelsens kontroll har påpekats att utsedd säkerhetsansvarig skall finnas dokumenterad och
att en riskanalys finns upprättad.
- Båtturer för medlemmar: medlemstur med Harry lördagen den13 juni kl. 10.00
Bassholmens lördagen 11 juli kl. 11.00
7. Verkstan
En högtryckskompressor med ett tryck på cirka 15-20 bar har ansetts nödvändig som komplement till
befintlig kompressor för startluft.
Mötet beslutade att ge Martin i uppdrag att undersöka och svara för inköp av en kompressor i lämplig
storlek och modell. Samt om det finns möjlighet till inköp av en kompressor utan trycktank men i övrigt
komplett med tillbehör.
8. Museet
Ingen fråga
9. Fastigheten
Ronny har undersökt kostnaden för olika kontantkorts-abonnemang för hissen och funnit att Telias
kontantkort för närvarande det billigaste alternativet. Som i nuläget ligger runt 200 kr/år.
10. TKM / Evenemang
- Martin har fått information om att Lysekilskalaset kommer att hållas samma dag som TKM.
Mötet såg inget negativt med detta, utan kan bli en fördel.
Ett samarbete med köpmannaföreningen bör etableras för att kunna diskutera gemensamma frågor.
- Leif A tar kontakt med kommunens tjänsteman om P-tillstånd för personbilar vid Harry i sommar.
- På vår hemsidan bör justeras vad som gäller för veteranbilar för fritt inträde på TKM dagen.

I ett tidigare beslut finns angivet att bilen skall vara 50 år eller äldre d.v.s. tillverkad 1970 eller tidigare.
11. Rapporter
Det fanns inget intresse vid förfrågan om att få placera en motor på köpcentret Torp i Uddevalla.
Som diskuterats vi tidigare möte.
12. Övrigt
- Styrelsemötet beslutade att Årsmötet skall hållas den 25 februari 2020 kl. 19.00 i föreningslokalen.
- En fråga som styrelsemötet ansåg skall lyftas på årsmötet, är om en höjning av medlemsavgiften på 25 kr
är godtagbar i nuläget eller om detta skall skjutas på framtiden.
- Som föredragshållare på årsmötet föreslås Ingmar Skarstedt. Martin kontaktar honom och ställer frågan.

- Styrelsemötet i mars flyttas från den 10 mars till den 17 mars.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 11 februari kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 45
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