Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 10 juli 2018.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson,
Jan Ivarsson. Suppleanterna Lars Axelsson, Ingemar Karlsson.
Ej närvarande: Claes-Göran Strömwall, Leif Wahlberg,
1. Mötets öppnande
Ordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 05
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 var förhindrad att delta på mötet.
- Ordförande Leif G meddelar att föreningen från kommunen erhållit ett verksamhetsbidrag på 15 000 kr.
5. Långtidsplan
Inget ärende
6. Harry
Ordföranden har brevledes till hamnföretaget på Smögen ifrågasatt den höga hamnavgiften för Harry som
föreningen skall betala för sommarens anlöp. Företaget har meddelat att de mottagit skrivelsen men inte
besvarat innehållet.
7. Verkstan
- Axlarna som skulle ha hämtats i Göteborg, har ännu inte förverkligats. Förhoppningsvis kommer det att
ske under hösten.
- Dallasmotorn har tills vidare ställts upp på utsidan av föreningslokalerna.
8. Museet
- Dyk-museet har tagit i anspråk lite större yta än vad föreningen tänkt sig från början. Detta hade styrelsen
för närvarande inga synpunkter på. Om föreningen har behov av ytan får en ny diskussion tas om detta.
Föreningen erbjuder också en mindre yta för förrådshållning av överskotts-materiel.
- En mindre yta till minne av Kennet Jans får disponeras för ändamålet vid bensinmotorerna.
Leif G kontaktar Tommy W för att få honom att iordningställa platsen.
9. Fastigheten
- Tidigare nämnt underhåll pågår med bl.a. utvändiga målningsarbeten.
- En ny och effektiv kaffebryggare är inköpt till föreningslokalens kök.
- En träff genomfördes med representanter för områdets exploateringsteam den 26 juni i föreningslokalen.
Större delen av föreningens styrelse var närvarande samt en grupp från entreprenörs-håll med
Per Mangelus, Thorn junior, Hasse Parmdahl.
Under samtalen framfördes från föreningens sida starkt att vi inte är intresserade att flytta till andra lokaler
och att vi har för avsikt att ligga kvar i våra nuvarande lokaler.
Gruppen uttryckte en förståelse för föreningens inställning.
Föreningen har som målsättning att inom rimliga möjligheter genom samarbete kunna medverka till att lösa
de eventuella problem som uppstår utan att föreningens verksamhet i allt för stor grad påverkas.
10. TKM / Evenemang
–
Föreningen har i kontakt med Lysekils kommun och Seabase fått positiva besked om att kunna
genomföra TKM som planerat.
- Avstängningsmateriell behöver inte hämtas från LEVA. Vi klarar oss med befintligt avspärrningsmateriel.
- Avfallsbehållare är däremot ett problem. Åke J kontrollerar om det finns att låna några.

- Ett förberedande möte inför TKM kommer att hållas på fikat torsdagen den 2 augusti i fikarummet.
- Åke berättar att en mässingsorkester kommer att delta på TKM dagen. Åke håller vidare kontakt.
- Åke ställer frågan om förtäring på kvällen, räkor eller kräftor?
Frågan ställs eftersom priset på räkor i runda tal ligger på närmare 10 000 kr och är inte är acceptabelt.
Farhågor om att det är söligt (mycket vatten) med kräftor och efterföljande lukt som kan bli besvärande om
det inte blir noggrant städat efteråt, framfördes som argument mot kräftor.
Styrelsen beslutade efter mycket diskuterande att prova med kräftor. Då priset kan bli betydligt
angenämare.
- Föreningens 25 år bör uppmärksammas på TKM med exv. en tyckt skylt. Lars Melkersson vidtalas om
detta och kontaktar ”Trycket” om ett lämpligt motiv.
- En inbjudan har kommit från Åmål om deltagande på 375 års jubileum den 2 o 4 augusti. Laurinföreningen står med i deras programblad.
Föreningen har inte lämnat något klart besked. Frågan om det finns intresserade tas upp på torsdag.
11. Rapporter
- Föreningen har deltagit på träbåtsfestivalen i Skärhamn.
- Åke J berättar lite om grupper som har besökt och kommer att besöka föreningen under året.
12. Övrigt
Inget ärende.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 14 augusti kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 30

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

