Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 10 november 2020.
Närvarande: Leif Ahl, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Leif Wahlberg, Martin Johansson.
1.a Föreningens ordinarie ordförande Martin J kunde inte närvara på dagens möte.
Leif G utsågs till att leda dagens styrelsemöte.
1.b Mötets öppnande
Mötesordföranden Leif G öppnar mötet klockan 18 05
2. Dagordning
Dagordning läses upp av mötesordföranden, som godkänns av mötesdeltagarna.
3. Föregående protokoll
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
- En faktura på 6480 kr från försäkringsbolaget Länsförsäkringar har inkommit till föreningen.
Försäkringen är en kollektiv olycksfallsförsäkring för våra medlemmar och är beräknad på 30 aktiva
personer.
På mötet beslutades att ge Mona uppdraget att i kontakt med försäkringsbolaget sänka antalet till 20 aktiva
personer vilket skulle ge en premiebesparing på 2100 kr.
- Mona har undersökt kostnaden för nytryck av bankgiroblanketter. Blanketterna ligger på en kostnad på c:a
1.50 styck och behövs för betalning av övriga försäljningsartiklar. Föreningen har flertalet blanketter i lager
som har en förtyckt text som får ändras efter hand som de används. Vi beslutade att skjuta på inköpet.
5. Långtidsplan
Ingen fråga på mötet.
6. Harry
Ingen fråga på mötet.
7. Verkstan
- Martin har via mejl meddelat att en ny tvätt-tank är på gång.
- En startmotor eller delar till truckens startmotor tror sig Martin kanske ha hittat.
8. Museet
- Leif A berättar att han och Åke har medverkat i en filminspelning som kan var upplagd på You tube.
Föreningen kan få en viss ersättning för medverkan.
- Martin har pratat med Ingmar Skarstedt angående båtmodeller på Vikarvet som föreningen gärna skulle
vilja ställa ut i museet. Vikarvet har inga modeller, dessa tillhör sjöfartsmuseet.
- Fartyg och hamn-modellerna som beskriver Lysekils hamn under kriget som finns i monter på museet
kommer att hämtas av modellskaparens dotter vad det lider.
Mötet beslutade att tills vidare flytta dessa till Ralf Karlssons monter och samtidigt omplacera andra
modeller i museet.
9. Fastigheten
En förfrågan har kommit från flottans män om att få placera ett dokumentskåp i föreningens lokaler. Mötet
var enigt om att tillstyrka förfrågan, men hade synpunkt på var detta skulle placeras. Mötet anser att det
inte skall placeras i ett utrymme som kräver innehav av nyckel som ger tillträde till vårt kontor och arkiv.
10. TKM / Evenemang
Ingen fråga på mötet.

11. Rapporter
- Martin har varit i kontakt med Marika på Bohusläns museum angående deras behov av lokaler att placera
äldre fartyg. Martin har tipsat Marika om Seabase gamla lokaler och tackar för tipset.
- Ronny J hade vid tillfälle pratat med Stig Wallin, om han kunde tänka sig att ta hand om samtal från vårt
hisslarm. Det var inget som han hade något intresse av. Efter som han inte hade fått installera vårt skalskyddslarm för flera år sedan.
12. Övrigt
Leif A efterlyser en bild/foto som första sida på Spridarn. Han kanske kan lösa detta med Lars M.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 8 december kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 05
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