Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 12 juni 2018.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Claes-Göran Strömwall,
Leif Wahlberg, Jan Ivarsson. Suppleanterna Lars Axelsson, Ingemar Karlsson.
Ej närvarande: Peter Ohlsson.
1. Mötets 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 redovisar föreningens ekonomiska tillstånd för årets fem första månader.
- Föreningens fondkonto har haft en gynnsam utveckling och ökat gentemot det bokförda värdet.
- I övrigt visar resultat-rapporten sammanfattningsvis att föreningens ekonomi är god.
5. Långtidsplan
- En skrivelsen är inskickad till kommunen om föreningens verksamhet och lokalbehov som underlag för
kommunens fortsatta planarbete.
- Byggherren för områdets exploateringsplan för har i brev föreslagit att få träffa föreningens styrelse.
Styrelsen beslutade att avvakta tills vidare och att förslag-ställaren kommer med förslag med passande
datum och en upprättad dagordning.
6. Harry
Styrelsen tog upp problemet med stora och ökade hamnavgifter bl.a. när det gäller sommarens turer till
Smögen.
7. Verkstan
- Motorn som vi hade med oss till Håverud behöver en verkstadsgenomgång. Motorn stannade vid körning
och tolkades som den nöp i cylindern, troligtvis på grund av sot-avlagringar.
- Installation av den nya kompressorn pågår.
8. Museet
Styrelsen beslutade att ge Åke J i uppdrag att köpa in en ny kaffebryggare av modell större till köket.
9. Fastigheten
Inget ärende
10. TKM / Evenemang
Genom Leif W försorg kommer föreningen i ett tidigt skede att ta upp behovet av utställningsyta inför
TKM med Seabase med sedvanliga kontakter.
11. Rapporter
Inget
12. Övrigt
- Styrelsen beslutade att fastställa en policy vid uthyrning av föreningslokalen.
I beslutet fastställdes att föreningslokalen inte skall eller får hyras ut till odemokratiska organisationer eller
sammanslutningar och som har som syfte att avskaffa den samhällsrättsliga demokratin eller till andra
våldsbejakande eller kriminella organisationer.

- Anm. Ordföranden har tidigare fått en fråga från MHF om välter-bilen skulle kunna delta på TKM-dagen.
Ordf. har givit ett positivt besked, och kontaktar Thor Jonsson.
Frågan skulle ha tagits upp på majmötet men så blev inte fallet och missades.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 10 juli kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 40

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

