Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den17 mars 2020.
Närvarande: Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag,
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Peter Ohlsson, Leif Wahlberg.
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
- Ordförande Martin har innan mötet varit i kontakt med kassören Linda, som meddelar att inget av vikt
finns att rapportera och att föreningens ekonomi är fortsatt god.
- En diskussion kom upp är hur utskicket med medlemsskriften ”Spridarn” skall hanteras till våra hedersmedlemmar som samtidigt med skriften får ett inbetalningskort för medlemsavgift vilket de inte skall ha.
Detta gäller även medlemmar som betalat in avgiften i förväg.
- Ronny J meddelar att vindkraftsföreningen Sivik Ⅲ har sålt kraftverken och att vindkraftsföreningen
återbetalar c:a 1000 kr/andel till andelsinnehavarna.
5. Långtidsplan
Inget ärende.
6. Harry
- Föreningen har ännu inte erhållit någon ny faktura från Djupviks varv som vi efter-lyst.
- Leif G meddelar att bidragsansökan för arbetet på Harry har skickats in till Thordén-stiftelsen och Statens
maritima museer.
7. Verkstan
- Nyinköpt kompressor i verkstan skall installeras.
Kompressorns dräneringsmöjlighet av kondensvatten skall undersökas.
- Åke J berättar att behov av service finns på Palmqvistarn med diverse läckage och att avgasrören ser
mycket tråkiga ut.
Ett förslag som har diskuterats är att ersätta dessa med fasta fällbara rostfria rör. Ett annat förslag som
väcktes och som kan vara enklare är att fortsätta med spiro-rör som finns i dag och att måla dessa i en
trevlig färg som gör att de lätt kan tvättas rena och samtidigt förse rören med lyfthandtag.
8. Museet
Kostnaden som föreningen fått från sjöfartsmuseet för motorer som vi förvarar åt dom diskuterades.
Martin har via e-post sökt kontakt med ansvariga personer på sjöfartsmuseet angående kostnaden men
dessa behagar inte svara. Så fakturan avvaktas med tills vidare.
9. Fastigheten
- Åke J berättar att han rengjort och lackat ”kappen” (nedgången till bottenvåningen)
- Arbetet med nödbelysningen och ut skyltningen börjar bli färdigt.
10. TKM / Evenemang
Martin har arbetat fram ett skriftligt förslag som delgavs mötet med tankar och idéer om hur vi skulle
kunna utveckla TKM dagen med andra utställare.
En mindre grupp som skulle kunna vidareutveckla tankarna är nödvändigt för det fortsatta arbetet.

11. Rapporter
Föreningen har via brev från Stockholm fått en förfrågan om att köpa en Laurin-kryssare. Mötet avböjer
erbjudandet och vidareförmedlar budskapet till ev. köpare.
12. Övrigt
- Leif G har haft kontakt med filmteamet som för något år sedan gjorde en film om föreningen.
Representanter för filmteamet skulle återkomma men har inte hört av sig. Leif tar upp kontakten vid något
senare tillfälle.
- Lars A efterlyser en ”att göra lista”. Efter lite diskussion framkom att det finns en hel del uppgifter att ta
tag i men det finns inte nedskrivet.
- Åke J efterlyser lite uppdatering av hemsidan som i nuläget kan te sig lite rörig för en utomstående
besökare med mycket text som kanske skulle kunna finnas under rubrik-länkar för att lättare finna det man
söker och med större tyngdpunkt på vårt besökserbjudande av enskilda och grupper.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 14 april kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 35
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