Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 13 april 2021.
Närvarande: Leif Ahl, Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Peter Ohlsson, 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
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm.
4. Ekonomi
Kassören Linda meddelar att medlemsavgifterna börjar komma in till föreningen.
I övrigt inga kommentarer för närvarande i ärendet.
5. Långtidsplan
Ett nytt låssystem i entrédörren har under en länge tid varit under diskussion. Martin har varit i kontakt
med en representant för ett företag i branschen som ev. skulle kunna komma till nästa styrelsemöte.
6. Harry
Ingen fråga.
7. Verkstan
- En mindre diskussion hölls återigen om om spillolja och städning i verkstan efter arbeten.
- Martin meddelar att startmotorn till gasoltrucken är på G. Vi håller tummarna att det funkar.
8. Museet
Ingen fråga.
9. Fastigheten
Vi har stort behov av att städa allmänt på gården och i halltäckan. Ett arbete som får tas tag i under våren.
10. TKM / Evenemang
Planeringen att kunna genomföra TKM-dag diskuterades. Denna kanske i så fall måste genomföras med
vissa begränsningar. Diskussionen kommer att fortsätta under kommande möten. Tiden kommer att få
avgöra hur våra möjligheter kommer att se ut i framtiden.
11. Rapporter
Ingen fråga.
12. Övrigt
- Ronny har på mötet tillåtits att undersöka möjligheten att kunna köpa in några USB-minne för en
acceptabelt kostnad på prov, för att lägga på ljudfiler på med dunk-ljud.
- Leif A efterlyser och vill undersöka om det finns bra publicering-program för bl.a. Spridarn.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 15 maj kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 10

Ronny Järphag
Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande

