Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 september 2020.
Närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag,
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Linda Govik, Peter Ohlsson, Leif Wahlberg.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 00
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
Någon ekonomisk redogörelse kunde inte presenteras vid dagens möte.
Denna kommer att redovisas vid nästa möte.
5. Långtidsplan
På mötet kom en fråga upp om en kontroll och uppdatering av föreningens dator som för närvarande har
operativsystemet Windows 7. Systemet kommer inom en snar att vara osäkert.
Martin kommer att diskutera frågan med Stig E om hur vi skall förfara i framtiden.
6. Harry
- Harry kommer att tas upp på slip på Smögen för underhåll av botten den 28 september.
- Tidningen Bohusläningen har varit i kontakt med föreningen och vill göra en intervjuer för ett reportage
om Harry och de sjöbegravningar som genomförs på Harry.
7. Verkstan
Martin har konstaterat att det var startmotorn som låst sig i drevet på gasoltrucken som var orsaken till att
den inte gick att starta. Martin tar kontakt med Jan Ivarsson som med stor säkerhet kan lösa problemet med
startmotorn.
8. Museet
- En folder har tryckts upp och kommer till att börja med att delas ut bland uppställda husbilar inom
tätorten på torsdagar. Åtgärden kommer förhoppningsvis att ge lite mer museibesökare.
- Leif berättar att det varit en liten ökning av besökare under senare tid.
9. Fastigheten
Rustan O håller på att iordningställa och flytta in i snickeriet.
10. TKM / Evenemang
Ingen fråga på mötet.
11. Rapporter
En forskare från Linköpings universitet har i e-post ställt en fråga till föreningen genom Martin om att få
göra en intervju med några personer i föreningen. Vad frågorna skulle ha för syfte och resultera i var inte
direkt klarlagt.
Martin kontaktar frågeställaren för att få ytterligare information i ärendet innan något svar lämnar.
12. Övrigt
Ingen mer fråga på mötet.

13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 13 oktober kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 05
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Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande

