Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 12 januari 2021.
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
Ordföranden Martin har varit i kontakt med kassören Linda och informerats om att ekonomin är ok och
under kontroll.
5. Långtidsplan
En mindre diskussion uppstod om behovet av ett nytt lås och passersystem till föreningslokalerna och hur
olika passersystem skall kunna utformas. Frågan lär återkomma.
6. Harry
Ingen fråga.
7. Verkstan
En ny rostfri tvättbalja för rengöring av motordelar har föreningen tacksamt tagit emot.
8. Museet
Ingen fråga.
9. Fastigheten
Behov finns för div. målningsunderhåll och persienn-reparationer på fastigheten. Ett arbete som får tas upp
i vår/sommar.
10. TKM / Evenemang
Mötet planerar att kunna genomföra TKM-dagen den 21 augusti 2021. Med reservation för att
evenemanget med kort varsel måste ställas in, utefter för den tiden rådande omständigheter.
11. Rapporter
På styrelsemötet beslutades att föreningens årsmöte som normalt hålls under feb./mars på grund av rådande
omständigheter inte kan genomföras i enlighet med föreningens stadgar och samtidigt hålla os till folkhälsomyndighetens direktiv.
I stället föreslår styrelsen att de ledamöter, vars valperiod skulle utgått samtidigt med årsmötet och som
normalt varit föremål för omval eller avgått, ombeds fortsätta sitt uppdrag i nuvarande form.
I detta fall förutsätter styrelsen, att om inga överklaganden inkommer och som samtidigt kan erbjuda ett
annat bättre förslag, kan fortsätta sitt arbete tills dess att nytt val kan genomföras eller max 1 år till nästa
årsmöte.
Samtidigt föreslår styrelsen att vi tills vidare inte har några organiserade träffar på torsdagarna.
Vid varje styrelsemöte föreslås att frågan prövas på nytt.
12. Övrigt
Ingen fråga

13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 9 februari kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 18 55
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