Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 13 februari 2018.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg,
Jan Ivarsson, Claes-Göran Strömwall deltar till och med punkt 4
Ej närvarande: Peter Ohlsson, Kenneth Jans, Seth Jacobsson.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 00
2. Dagordning
Dagordning läses upp av ordföranden. Punkten 2 b tillfördes dagordningen och som godkändes av
mötesdeltagarna.
2b. Valberedning
- Valberedningen som representerades av Billy Antonsson och Åke Arnold Carlsson informerade styrelsen
om sitt arbete inför årsmötet.
- Billy och Åke lät meddela styrelsen att dom inte har för avsikt att fortsätta med sina uppdrag i
valberedningen.
3. Föregående protokoll
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
- Kassören Claes Göran S har varit i kontakt med Annika Tichka på Post Nord angående en annan placering
av föreningens postlåda.
- Claes Göran redovisar efter bokslut att föreningen budget för år 2017 visar på ett positivt resultat. Trots en
viss nedgång i försäljningen.
- Samtidigt vill styrelsen framföra ett mycket stort tack till kassören för ett noggrant och väl utfört arbete.
5. Långtidsplan
- Delar av styrelsen kommer i ett möte måndagen den 19 februari att träffa kommunens planarkitekt.
- Styrelsen kommer torsdagen den 15 februari att träffa Hasse Parmdahl, representant för områdets
planerade byggverksamhet.
6. Harry
- Föreningen har varit i kontakt med Djupviks varv på Tjörn angående reparation av Harrys rostskador.
En offert har lämnats av varvet efter besiktning av skadans omfattning.
Offerten lyder på strax över 300 tusen kronor med moms, under förutsättning att arbetet inte måste påbörjas
före oktober månad. Därtill har kostnader för målningsarbeten och andra oförutsedda utgifter lagts till.
Detta medför att kostnaden är beräknad till totalt 345 tusen kronor.
Styrelsen beslutade att ge ordföranden i uppdrag att lägga orden till Djupviks varv enligt offerten.
- Karl Eskil informerar att sliptagning görs på Harry på Fridhem vecka 12 för bottenmålning.
7. Verkstan
- Leif G informerar att två motorer som föreningen tidigare under året erhållit som gåva från Finland är
hämtade i Götene.
- Honingsverktyg är efterfrågat i verkstan. Styrelsen har beslutat att ge Martin eller Claes i uppdrag att
köpa in lämpligt verktyg.
8. Museet
Ett databaserat arkiveringsprogram behövs för att få ordning på bilder och dokumentation i vårt arkiv.
Leif G berättar att ett arkivprogram som Bohusläns museum rekommenderar medför inköps-,
programmering och abonnemangskostnad för föreningen.
Ett liknande program har offererats av Gullmarsdata och som troligtvis täcker vårt behov kommer att
undersökas närmare.

Leif G har kontakt med företaget.
9. Fastigheten
Föreningen har besökts av försäljare från Securitas som erbjuder kameraövervakning av lokalerna som
komplement till befintligt skalskydd. Kostnaderna för detta är dels inköp av kamerautrustning samt ökad
abonnemangskostnad på befintlig anläggning.
Styrelsen beslutade att avslå erbjudandet.
10. TKM / Evenemang
- Föreningen deltog på båtmässan i Göteborg under tiden 3-11 februari.
Totalt beräknade mässans antal besökande bli ca 10 000 personer lägre än föregående år.
Föreningens försäljning blev något lägre än förväntat.
- Övriga evenemang som föreningen förväntas delta i:
¤ Arbetslivsmuseernas dag i Håverud den 9 juni.
¤ Träbåtsfestivalen i Skärhamn den 6-8 juli.
¤ Bassholmens dag den 14 juli.
11. Rapporter
¤ Föreningen har deltagit på Lysekils julmarknad den 15 december.
¤ Leif G har deltagit på en ordförandekonferens genom NAV.
¤ Lars Zimmerman har i föreningslokalen den 13 januari hållit föredrag inför ca 50 åhörare.
¤ Spridarn är i många stycken klar och kommer att gå i tryck efter årsmötet.
Där Axel har lagt ner ett mycket stort och värdefullt arbete i årets upplaga.
12. Övrigt
Föreningens 25 års jubileum bör uppmärksammas. Åke J hade några bra förslag på lite evenemang till
avslutningskvällen. Några inslag som även kanske skulle kunna passa under dagen.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 13 mars kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 15
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