Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 10 januari 2017.
Närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag,
Leif Wahlberg, Peter Ohlsson, Jan Ivarsson.
Ej närvarande: Claes-Göran Strömwall, Seth Jacobsson.
1. Mötet öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00
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
Ordföranden redogör summariskt för föreningens ekonomiska utfall som visar på ett överskott för perioden
1/1-31/12 2016.
Kassören kommer vid nästa tillfälle att kunna lämna en mer utförlig redovisning.
5. Långtidsplan
Under mötet berättades att besökande efterfrågar när det kommer någon ny dunkaskiva eller DVD med
TKM dagen. Någon DVD skiva är vi skeptiska till då då det finns mängder av tändkulefilm på You Tube.
Däremot kan en ljudskiva vara intressant. Men här måste nog ett lite nytt upplägg bli verklighet med
blandade inslag. Här är fritt för idéer.
6. Harry
Inget ärende.
7. Verkstan
Karl Eskil och Lukas har tillsammans gjort ett utmärkt arbete med att till stora delar fått ordning i verkstan.
Frågor och funderingar som uppstod om det fortsatta arbetet får diskuteras på någon torsdag.
8. Museet
Skandiamotor 395. Styrelsen var enig efter lite diskussion. Mötet beslutade att ge Lars M i uppdrag att
fortsätta förhandla med säljaren till Dallasmotorn. Lars M som har goda kontakter har säkerligen möjlighet
att lösa transporten på ett acceptabel sätt om detta skulle bli aktuellt.
9. Fastigheten
Arbetet med brandskyddsåtgärder som föreningen erhållit bidrag till, har av olika orsaker ännu inte kommit
igång. Leif G undersöker om det finns en slutdatum för åtgärden och i så fall anhålla om förlängning.
Arbetet kommer i övrigt att startas upp så fort som möjligt.
10. TKM / Evenemang
- Styrelsen beslutade att avstyrka inbjudan till båtfestivalen i Resø i Norge i augusti.
Mötet ansåg det skulle medföra för stora kostnader att delta, med bl.a. båtresa mm. Sannolikt kommer inte
någon ersättning att utbetalas från arrangören.
- Evenemang i Halden och Fredrikstad och dess närhet ligger närmare till för föreningen att dela i.
Karl Eskil A håller fortsatt kontakt med Tor J och vidare med MHF om att dra igång något i Göteborg
tillsammans med Maritiman, om intresse finns.
11. Rapporter
Inget ärende.

12. Övrigt
- Föreningens årsberättelse lästes igenom för undertecknande av styrelsen, inför årsmötet.
- Åke J kontaktar Stellan Johansson Nolhotten med förhoppning att han kan hålla något föredrag om
Bohuslän på årsmötet.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 14 februari kl. 18 00

Samt årsmötet den 15 februari kl. 19 00

14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 50

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

