
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 maj 2021. 
 

Närvarande:  Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, 

   Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby. 
 

Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Peter Ohlsson, Leif Wahlberg. 
 

 

Innan Mötet 

Anders Block från företaget Dalek Lås och Larm var inbjuden till styrelsemötet för att informera om ett nytt 

låssystem. Föreningen har under en längre tid sett behovet av att installera ett nytt uppdaterat låssystem. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 19 15 

 

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 
- Någon ekonomisk redogörelse kunde inte lämnas till detta möte. 

- Ett antal föreningar har skickat medlemsfakturor till Laurinföreningen. Vissa föreningar som vi är 

angelägna att vara medlemmar i kommer vi att betala. I vissa föreningar anser vi att vi bara byter pengar 

så här finns anledning att se över medlemskapet. 

 

5. Långtidsplan 
Olika låssystem både mekaniska och elektroniska med senaste tekniken presenterades. Kostnaderna för 

systemen överlämnades i offerter som styrelsen har att ta ställning till inför nästa möte.  

En inte oväsentlig kostnad som ligger i systemet är en abonnemangsavgift på i runda tal 3500 kr med moms 

som tillkommer varje år för att hålla systemet uppdaterat 

Det kan också vara intressant att under tiden via nätet och hemsidor undersöka andra alternativ. 

Ett beslut i frågan förväntas tas vid nästa styrelsemöte. 

En ansökan om ett ekonomiskt bidrag från Thordén-stiftelsen kommer att skickas in. 

 

6. Harry 
Ev. kommer, om det finns besättning, två sjöbegravningar samt några bröllop att genomföras på Harry i 

närtid. 

 

7. Verkstan 
Inget ärende. 

 

8. Museet 
En förfrågan har kommit från en privatperson boende i Ljungskile om föreningen är intresserad av att 

överta en motor av typen Storebro som i så fall skänks till föreningen. Mötet ställer sig positiv till 

erbjudandet Martin tar kontakt med givaren. 

 

9. Fastigheten 
Mötet tillstyrker att inköp får göras av några nya lysrörsarmaturer av LED-typ. 

 

10. TKM / Evenemang 
- Planeringen för att kunna genomföra TKM den 21 augusti i mindre skala fortsätter. 

- Leif A kommer att kontakta Folkhälsomyndigheten för att kolla upp om det finns någon prognos om 

  beräknat besöksantal för dagen ifråga. 

 

11. Rapporter 



Inget ärende. 

12. Övrigt 
Leif A fortsätter att undersöka om det finns bra alternativa publicerings-program som passar oss till en 

rimlig kostnad. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 8 juni kl. 18 00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 20 20 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 
 


