
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 november 2022. 
 

 

 

Närvarande:  Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson, Rustan 

Olsson. 

                      Suppleanterna Lars Axelsson, Leif Gullersby. 

 

Ej närvarande: Linda Govik, Leif Wahlberg. 
 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18. 10 

 

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 
Efter en sammanställning som upprättats av kassören Linda. Redogör Martin om att fartyget Harry drar 

betydligt större kostnader för föreningen än vad fartyget genererar in. 

Kostnaderna har enligt preliminära beräkningarna medfört ett underskott på ungefär 173 000 kr för 2021 

och 120 000 kr för 2022. 

Kostnadskrävande underhåll och reparationskostnader är bidragande faktorer och att båt-turerna under 

sommarhalvåret inte kunnat  genomförts som planerat bland annat på grund av pandemin och brist på 

personal. 

Bortsett från dessa faktorer är kostnaderna för Harry allt för stora och kommer i framtiden att bli ännu 

större. Möjligheterna till ökade inkomster är i nuläget starkt begränsade. 

Styrelsen inväntar en mer slutgiltig rapport om Harrys ekonomiska status innan beslut fattas om Harrys 

framtid. 

Ett förslag som togs upp på mötet var om det finns möjligheter att behandla fartygets botten med en typ av 

isbrytare-färg. En sådan åtgärd skulle sannolikt kunna förbättra fartygets korrosion egenskaper och förlänga 

fartygets livslängd. Förhoppningsvis kan åtgärden vara bidragsberättigad från någon veteranbåtsstiftelser. 

Lars A åtar sig att via sakkunnig undersöka om åtgärden är tekniskt genomförbar och om kostnaderna 

ligger inom rimliga nivåer om åtgärden till stora delar kan bli finansierad genom bidrag. 

 

5. Långtidsplan 
Ingen fråga 

 

6. Harry 
Två stycken batteriet har inhandlats till Harry för 6125 kr. 

 

7. Verkstan 
- Tre stycken motorer som föreningen har erhållit kommer att hämtas på Hovenäset genom Lars A försorg 

inom kort. 

- Ett större antal pallar med motordelar till Skandia har hämtats från Säve i Göteborg och på 

Gullmarsvarvet. 

- Gammal elmaterial och elgenerator som legat i verkstan har hämtats av en person vid namn Urban S. 

 

8. Museet 
Ingen fråga 

 

9. Fastigheten 
Leif A åtar sig att undersöka om det finns bidrag att söka för utbyte av energi-effektivare lysrörsarmaturer. 

 

10. TKM / Evenemang 



Leif A undersöker lämplig förtäring till sammankomsten för de personer som var behjälpliga på TKM. 

11. Rapporter 
Martin rapporterar att ett avtal måste upprättas direkt med Loomis om kontantförmedling efter TKM-

dagen. SEB har förut alltid svarat för hanteringen via Loomis. 

 

12. Övrigt 
- Rustan O berättar att han från föreningen kommer att hedra Gunnar Hagel vid sammankomsten i 

föreningslokalen efter begravningen för Gunnar som varit starkt engagerad genom åren. 

- Åke berättar att Anders Östensson eventuellt har kommit över en liten stenkross som föreningen kan bli 

ägare till. 

- En enklare svetsutbildning skall eventuellt kunna ordnas via vuxenskolan. 

- Leif A kommer att påbörja projektetarbetet med föreningens 30 års jubileum nästa år 2023. Han har redan 

vissa uppslag för detta arbete. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 6 december kl. 18.00 

 

Åke J lovar att ordna med lite julförtäring inför styrelsemötet. 
 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19.40 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 


