Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 9 oktober 2018.
Närvarande: Leif Gullersby, Åke Johansson, Ronny Järphag, Leif Wahlberg, Jan Ivarsson,
Claes-Göran Strömwall lämnar mötet 18.35 efter punkt 4 ekonomi.
Suppleanter Lars Axelsson, Ingemar Karlsson.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, 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 lämnar en redogörelse för föreningens ekonomi fram till och med sista september.
Den visar på att föreningens ekonomi är god.
5. Långtidsplan
F.n. ingen ny fråga.
6. Harry
- Harry ligger på Djupviks varv för reparation. Varvet meddelar att man upptäckt rostskador på fartygets
bordläggning över vattenlinjen och behöver åtgärdas samtidigt med övriga reparationsarbeten.
- Fartygets tryckkärl är i tid för provtryckning. Varvet kommer att tillfrågas om dom kan utföra kontrollen
under varvsvistelsen. En delegation från föreningen kommer att besöka varvet i närtid.
7. Verkstan
Frågan om utbildning av motor-personal har varit uppe för diskussion eftersom ett behovet finns.
Martin J har visat intresse för detta och får vidtalas närmare. Ett utbildningskoncept får tas fram.
8. Museet
Axlar som skulle hämtas i Göteborg har ännu inte blivit av. En sak som måste prioriteras i närtid.
9. Fastigheten
F.n. ingen ny fråga.
10. TKM / Evenemang
- Styrelsen beslutade att entréavgiften till TKM-dagen höjs från 60 kr till 80 från och med TKM 2019.
- Nästa TKM-dag blir den 17 augusti 2019.
11. Rapporter
- Föreningen har anmält sitt intresse att delta på båtmässan den 2 – 10 februari 2019.
- Ordföranden Leif G har i kontakt med Tommy Törnblom ställt frågan om han kan tänka sig delta i lay-aut
arbetet med föreningens medlemsskrift. Förhoppningsvis ger Tommy ett positivt besked.
12. Övrigt
Åke har varit i kontakt med några restauranger för att få en prisbild till föreningens julbord. Ett bra förslag
som diskuterades är kafé Kungsgatan. Åke åtog sig att ta närmare kontakt och se om torsdagen den 6 eller
fredagen den 7 december är lämplig dagar eller om veckan efter är ett bra val.

13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 13 november kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 25

Ronny Järphag
Sekreterare

Leif Gullersby
Ordförande

