
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 13 oktober 2020. 
 

Närvarande: Leif Ahl, Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson. 

    Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby. 
 

Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Leif Wahlberg. 

 
 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 10 
 

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 
Föreningens V/B Harry har under året dragit på sig lite större underhållskostnader än normalt. Både genom 

varvsbesök och epoximålning på fartygets styrhytt. 

Kassören Linda rapporterar att föreningens kostnader för varvsbesöken på Djupvik och Smögens varv 

överstiger vad föreningen disponerar i kassa. 

Varvens fakturor löper på 90 respektive 50 tusen kronor d.v.s. en sammanlagd kostnad på 140 000 kronor. 

Styrelsen beslutade att sälja delar av de fonder som har haft minst avkastning, till ett motsvarande värde. 

Fonder som föreningen disponerar sedan tidigare för att kunna möta större oväntade utgifter. 

Ett av problemen som uppstått i samband med covid-19 är att vissa inkomstbringande evenemang och 

båtturer fått ställas in. Dessutom har vissa bidrag från bl.a. Statens maritima museer uteblivit. 

 

5. Långtidsplan 
Datorn på kontoret kan ev. uppdateras till Windows 10 enligt Stig E och att vi i så fall behåller den. 

Mötet beslutade att vi tills vidare inriktar oss på att data-arbetet utförs på de två laptoppar som finns 

disponibla. 

 

6. Harry 
En diskussion uppstod om Harrys vara eller inte vara och dess framtid. Dels beroende på fartygets 

inkomster och kostnader som inte får bli oöverstiglig. 

Samt fartygets livslängd och framtida kostnader. Dessutom är ett framtida problem att få tillgång till en 

fungerande besättning. 

Styrelsemötet enades om att vi i dag inte löser problemet och att en ny diskussion får ta upp frågan om 

ungefär ett år eller kanske tidigare.   

 

7. Verkstan 
Gasoltruckens startmotor har gått sönder. Vi skall fortsätta att leta via nätet efter en ersättningsmotor. 

Tydligen finns liknande startmotor till tidiga modeller av traktorn Grålle och till Jeep. 

 

8. Museet 
- En liten fin modell av en ångmaskin har skänkts till föreningen, en monter måste tillverkas innan den 

ställs ut i museet. 

- Lars A väcker en tanke, om vi skulle höra oss för med Vikarvet som har en del undanställda modellbåtar 

om föreningen skulle kunna få ställa ut dessa i vårt museum. 

Martin J ställer frågan till Ingmar Skarstedt som är aktiv i Vikarvet hur man ställer sig. 

 

9. Fastigheten 
Ingen fråga 

 

10. TKM / Evenemang 
Ingen fråga 



 

 

11. Rapporter 
En enig styrelse beslutade av två skäl att inte ordna med något julbord i år. 

Dels föreningens ekonomi. 

Dels covid-19 smittan. 

 

12. Övrigt 
Linköpings universitet som har varit i kontakt med Martin i frågan om en intervju med några personer i 

föreningen. 

Ingen person i föreningen har visat intresse att delta. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 10 november kl. 18 00 
 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19 30 
 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 

 


