Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 november 2017.
Närvarande: Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall fr.o.m. punkt 7,
Leif Wahlberg, Peter Ohlsson, Jan Ivarsson, Seth Jacobsson.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Kenneth Jans,
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 05
2. Dagordning
Dagordning läses upp av ordföranden, förutom att punkten ekonomi flyttades fram godkändes
dagordningen av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Långtidsplan
Hela det gamla industriområdet är i dag föremål för ett planarbete och bebyggelse. Föreningen är i nuläget
intresserad av att ta tillvara föreningens framtida intresse.
En arbetsgrupp har bildats med Leif G, Leif W, Peter O och Claes-Göran S som skall utgöra kontaktgrupp
mot exploatören och kommunen för områdets framtida planering.
5. Harry
Transportstyrelsen har aviserat att nya rutiner kommer att införas när det gäller fartygsbesiktning.
I föreningen och styrelsen råder osäkerhet vad detta innebär för föreningens fartyg Harry om hur och när
detta skall genomföras.

6. Verkstan
- En Skandia 14 som troligtvis inte funkar och tillhör en medlem står i verkstan och tar plats.
Styrelsen beslutade att ägaren kontaktas, som bör se till att motorn blir konserverad och ställs ut under
halltäckan eller om han så vill tar hem motorn.
- Stänk och småpartiklar från svets-båsets utloppsfläkt hade träffat en person som passerat på utsidan.
Någon hade undersökt på platsen och händelsen diskuterades i styrelsen men någon förklaring har inte
framkommit.
Hela fläktsystemet har varit föremål för diskussion för utbyte med en ny fläkt.
7. Ekonomi
Claes-Göran S rapporterar om att V/B Harry under året har givit ett mycket bra tillskott på budgeten.
I övrigt ligger föreningens budget i god balans. På försäljningssidan är resultatet lite lägre än beräknat.
8. Museet
Leif G berättar att han återupptar kontakten med representanten för stenhuggarmuseet angående de
planerade bussbolagens resor till våra museer.
9. Fastigheten
Styrelsen godkände Åke J fråga om att lägga ett bättre och snyggare golv utanför toaletterna på andra
våning.
10. TKM / Evenemang
Föreningens deltagande i årets julmarknad.
Kennet Jans och Reine N går på ett möte om årets julmarknad på torsdag. Jan I ställer upp med husvagnen
om det bedöms som lämpligast.

11. Rapporter
- Styrelsen fattade ett nytt beslut om att subventionera julbordet med 50 kr för medföljande person.
- Leif G rapporterar att en skrivelse är skickad till kommunen för att få rätsida på föreningens adressering.
- Ronny J, Leif W och Claes-Göran S berättar lite kortfattat om kultur-träffdagen som hade anordnats av
kommunen.
12. Övrigt
- Föreningen har ett stort behov av en ny dator. Leif G och Axel H har diskuterat kapacitet och program för
att tillgodose behovet.
Styrelsen tillstyrkte inköpet.
- Åke J berättar att föreningen är 25 år 2018 och att detta bör uppmärksammas på något sätt, framför allt på
TKM dagen.
- Åke berättar att 2017 har c:a 700 guidade besök varit på föreningen plus TKM evenemanget.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 december kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 30

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

