Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 februari 2020.
Närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag,
Peter Ohlsson, Leif Wahlberg. Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.

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 som inte har någon tidigare erfarenhet av budgetarbetet i föreningen känner en viss
osäkerhet med att på egen hand kunna upprätta en budget för året.
Leif G som har tidigare erfarenheter av budgetarbetet kommer att tillsammans med ordföranden och
kassören vara behjälplig i arbetet.
5. Långtidsplan
Förslaget om att låta Hasse Bokia sälja lotter enligt tidigare förslag drogs tillbaka.
Leif A föreslog istället att trycka upp ett större foto på modellen och på detta sätt kunna exponera
lottförsäljningen hos Hasse. Leif kollar upp tryckningen.
6. Harry
- Någon ny faktura tillsammans med kreditnota från Djupviks varv har ännu inte inkommit till föreningen.
- Karl-Eskil berättar att tid för sliptagning är reserverad den 28 september på Smögens varv för underhåll
av fartygets botten.
- Kassören berättar att Harrys kostnader och inkomster för närvarande ligger lite på minussidan. En stor del
av kostnaderna ligger på senaste tidens varvsbesök. För att föreningen skall kunna följa upp utvecklingen
måste detta ses under en längre tidsperiod.
- En förslagsställare har inkommit med en förfrågan om föreningen skulle vara intresserad av att medverka
till att upprätta en båtförbindelse med Harry mellan Rågårdsvik och Ellös under sommaren.
Styrelsen tillstyrker inte förslaget som anser att vi både av personal och kostnadsskäl inte har möjligheten
att medverka i projekt.
7. Verkstan
- Martin har beställt en ny kompressor med ett tryck på 15 bar och 700 l/min.
- 6 Stycken 200 liters oljefat för drivmedel har införskaffats.
- Hanteringen av spillolja diskuterades. Mindre mängder brukar kunna lämnas på tippen.
Andra lösningar diskuterades.
8. Museet
- Hyresavtalet med dyk-föreningen är under behandling.
- En prislista från sjöfartsmuseet på kostnader för motorer som ägs av sjöfartsmuseet och finns i
föreningens lokaler har inkommit till föreningen.
Martin kommer att kontakta museet för att få mer information.
- Motor från f.d. Fiskebåten Tyra finns ännu inga beslut om. Båten ligger just nu kvar på Donsö och nya
diskussioner om försäljningen kommer att tas med ägaren.
9. Fastigheten
Åke meddelar att ett stycke nytt golv har lagts in utanför föreningslokalen. Snyggt.

10. TKM / Evenemang
- Martin berättar att i sin kontakt med fastighetsägaren finns nuläget inga problem med att kunna få
disponera området för TKM som vi tidigare haft.
- Styrelsen såg inget hinder att Västsvenska träbåtsföreningen deltar på TKM dagen.
11. Rapporter
- Martin meddelar att Ingmar Skarstedt kommer till årsmötet och berättar om Lysekils järnvägshistoria.
- Rutiner och dagordning inför årsmötet gicks igenom.
Kontakt med valberedningen tas.
- Föreningen har svårt att få fram bl.a. revisor och det saknas för närvarande en sådan person.
Alla i styrelsen och övriga medlemmar ombeds att i möjligaste mån försöka hitta en lämplig person för
uppgiften.
12. Övrigt
- Formatet på medlemsskriften ”SPRIDARN” diskuterades. Styrelsen enades om att fortsätta med samma
format.
- Linda undersöker om det kan finnas andra format på kuvert som skulle var lämpliga för skriften.
- Styrelsen beslutade preliminärt att vi har för avsikt att delta på träbåtsfestivalen i Skärhamn 3-5 juli.
- Åke ställer frågan om det finns information om filmen som spelades in för något år sedan och vad som
hände sedan?
Leif G tror sig ha telefonnummer till någon av filmskaparna och i så fall kontaktar han någon av dessa.
13. Nästa möte
Nästa styrelsemöte tisdagen den 25 februari kl 18 00 , som följs av Årsmötet Kl 19 00
Nästa ordinarie styrelsemöte är flyttat till tisdagen den 17 mars kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 00

Ronny Järphag
Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande

