Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 12 maj 2020.
Närvarande: Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson,
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Leif Wahlberg.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 17 55
2. Dagordning
Dagordning läses upp av ordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Martin J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
- Kassören Linda har meddelat att hon inte kommer att delta på mötet och informerar samtidigt att
föreningens likviditet är fortsatt god och att medlemsavgifterna har börjat komma in.
- Ett problem som finns i samband med utskicket av medlems -skriften och -avgiften är att många bytt
bostadsadress utan att meddela adressändringen vilket skapar mycket merarbete.
- Ekonomiska medel på investeringen i vindkraftsföreningen Sivik lll har återbetalats till Laurinföreningen.
5. Långtidsplan
Inget ärende
6. Harry
- Målningsarbete utförda på Harry är inte beställda av behörig firmatecknare.
- Allt arbete inom föreningen som medför kostnader, får inte avtalas, beställas eller utföras om det inte
finns ett styrelsebeslut.
Ett sådant arbete skall beställas av ordföranden eller av person som av styrelsen erhållit uppdraget och
angivits i styrelseprotokoll. Det är ordföranden eller styrelsen som hädanefter fattar sådana beslut.
- Thordén-stiftelsen har beviljat föreningen ett bidrag till Harrys underhåll.
Sommarens Harry-turer diskuterades.
- Styrelsen tillstyrker en förfrågan om en tur med Harry i samband med bröllop i sommar.
- Styrelsen beslutade att Smögenturerna får genomföras med ett begränsat antal passagerare om max
25 personer om inte detta förhindras av nya myndighetsbeslut.
- Biljettförsäljningen till Harry-turerna. Lars A åtog sig att höra med Lindboms om dom kan tänka sig att
mot en ersättning av 20 kr/biljett kunna sälja biljetter.
- Föreningens medlems-turer kommer i nuvarande läge att maximeras till 25 personer.
7. Verkstan
Inget ärende
8. Museet
Inget ärende
9. Fastigheten
Hissen är besiktigad, godkänd och klar.
10. TKM / Evenemang
- Ronny kontaktar Stig Einarsson angående hemsidan som bör ha en information om TKM dagen i
Covid-19 tider.
- Föreningen har eventuellt möjlighet att via kommunen ansöka om extra bidrag för förlorade intäkter för
bl.a. TKM som är en av föreningens stöttepelare när det gäller vår fortsatta verksamhet.
Ansökan kommer att skickas in och vi får hoppas på ett positivt resultat.

- En del mat (lasagne) har införskaffats inför TKM. Maten försäljs till inköpspris till intresserade.
11. Rapporter
El-avtalet som slutits visade sig kanske inte vara så bra som det var tänkt. Lars A har granskat villkoren och
ser vissa problem som vi måste vara observanta på. Ronny J och Lars A skall ta kontakt och försöka få
tillstånd ett möte med LEVA för att kunna räta ut vissa frågetecken som vi har i nuläget.
12. Övrigt
Åke J har inventerat försäljningsvaror och får till uppgift att beställa de varor som behöver kompletteras.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 9 juni kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 55
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Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande

