Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 juli 2017.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall,
Leif Wahlberg, Peter Ohlsson, Jan Ivarsson.
Ej närvarande: Kenneth Jans, 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
Kassören Claes-Göran S redogör för nuvarande budgetläge. Budgeten ligger i lite obalans på grund av olika
höga kostnader under första halvåret, men förväntas bli återställt under resten av året.
5. Långtidsplan
Inget ärende.
6. Harry
- Uppställningsplatsen för husvagnen vid Harrys tilläggsplats har medfört en kostnad för föreningen på c:a
1000 kr till polisen och kommunen.
- Rickard Lindberg som är maskinist på Harry har lite längre väg hemifrån än normalt.
Mötet beslutade att vid dessa tillfällen ersätta honom med en skattefri reseersättning.
7. Verkstan
Tedden lyckades få tag på ett par nya säkerhetsventiler och lite annat material till F35:an som köpts in av
föreningen.
8. Museet
Åke meddelar att museet under våren och sommaren har haft ett ökat antal besökare.
9. Fastigheten
Arbete som påbörjades i höstas att med skivmateriel klä in portens pelare på byggnadens utsida håller på
att färdigställas och skall målas två gånger. Flak-skåpet håller även på att färdigställas med bl.a. hörn-plåt.
10. TKM / Evenemang
- Ett förberedande möte inför TKM hålls vid fikat torsdagen den 3 augusti kl 19.30
- Åke kontaktar Boman för transport av skrot till Stena metall i Uddevalla. Kollar så det inte är stängt för
semester innan.
- Förfrågan har kommit från Tanum om att få dit ”Palmqvistarn” en lördag och söndag. Dom svarar själva
för transporten fram och åter.
Leif G kontaktar Jörgen för ut-transport av motorn för provkörning innan.
- Thordén-stiftelsen som är en stor bidragsgivare till föreningen önskar att få bli mer synlig i föreningens
aktiviteter och annonser. Mötet enades om att i möjligaste mån tillgodose detta önskemål.
- Styrelsen beslutade att tillfråga Axel och Seth J om att stå för lite musik-underhållning i början på TKMkvällen.
11. Rapporter
Tygkassarna som beställts med nya loggan har kommit, kassen kommer att säljas för 80 kr stycket.

12. Övrigt
Ett förslag på att ta fram en ny jubileum-skrift över Skandiaverken har lagts fram till styrelsen och
diskuterats på några möten.
Mötet beslutade att avslå förslaget.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 8 augusti kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 00
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