Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 december 2020.
Närvarande: Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson.
Suppleanten Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Leif Wahlberg, Lars Axelsson.
- Innan mötet serverades en liten välsmakande jultallrik som Åke och Kerstin hade förberett.
Ett varmt och stort tack från styrelsen till de båda.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 19 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
- Kassören Linda var inte närvarande på mötet men har i kontakt med Martin i stora drag redovisat att
ekonomin är under kontroll.
- Föreningen hade till statliga kulturrådet lämnat in en bidragsansökan på 225 000 kr. Kulturrådet beviljade
ett bidrag på 50 000 kr.
- Kassören Linda har låtit meddela att hon framåt i tiden vill lämna sitt uppdrag. Hon har rent privat inte
möjlighet att erbjuda den tid som behövs som kassör. Hon kommer inte att lämna föreningen omedelbart
utan kan tänka sig att hjälpa till i föreningen ytterligare ett år.
Under tiden som valberedning och styrelse söker en ersättare.
5. Långtidsplan
Inget ärende
6. Harry
Styrelsen fastställde ett preliminärt förslag på Harrys aktivitet och turer under sommaren 2021.
Smögenturer tisdagar och torsdagar 6 juli till 112 augusti. Avgång 15.00
Biljettförsäljning på Anderssons kaj 2 timmar innan avgång.
Medlemsturer:12 juni
10 juli Bassholmen
7. Verkstan
- Martin har fått tag på en tank som är/varit tryckkärl som kan användas som tvätt-tank. Den är av god
kvalitet så vi skall avvakta lite innan den åtgärdas för ändamålet.
- Martin berättar vidare att han och en vän håller på att försöka renovera startdrevet på truckens startmotor.
8. Museet
Leif A har medverkat i en föredrags-film som kommer att finnas tillgänglig på You tube. För detta har
föreningen erhållit en ersättning på 5 000 kr.
9. Fastigheten
Inget ärende
10. TKM / Evenemang
Beslut angående TKM-dagen skjuts fram till mars-april när vi vet mer om läget.

11. Rapporter
Martin rapporterar att Claes Berntsson f.d. Ägare till Fiskebåten Sandö har varit i kontakt med Bohusläns
museum angående tillvaratagandet av båten som fodrar en större hall för förvaring.
Martin har informerat museet att en lokal kan finnas tillgänglig inom Skandiaområdet i gamla provrummet
men att dom själva får ta nödvändiga kontakter.
12. Övrigt
Inget ärende
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 januari 2021. kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 05
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