
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 juni 2021. 
 

Närvarande:  Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson. 

    Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby. 
 

Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, 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 innan mötet varit i kontakt med kassören Linda G som tyvärr inte kunnat delta på 

senaste tiden. Hon har meddelat Martin att ekonomin är fortsatt god och under kontroll. 

- Från ett antal föreningar och organisationer har Laurin-föreningen fått in önskemål om att betala in 

medlemsavgiften, bland annat från Allmogebåtar, Bohusläns hembygdsförbund och Bogserbåten Rolf. 

Styrelsen beslutar att föreningen Allmogebåtar och hembygdsförbundet ligger i vår förenings intressesfär 

och att vi kommer att betala dessa medlemsavgifter. 

Medan avgiften till bogserbåten Rolf är två likartade föreningar vilket får till följd att föreningarna bara 

byter pengar med varandra och därmed inte får något syfte. 

- Martin kontaktar föreningen Rolf i Säffle via mejl och meddelar vårt beslut.    

 

5. Långtidsplan 
Frågan om ett nytt låssystem för föreningen togs åter upp. En ny offert på ett billigare system har inkommit 

 som Martin redogör för. Den senaste offerten ligger på i runda tal på 44 000 kr plus ett årlig abonnemangs-

avgift  på c:a 600 kr plus moms. 

Hur vi skall ställa oss i frågan blev föremål för en lång diskussion med för och nackdelar med olika 

alternativ. Styrelsen ansåg sig inte kunna fatta något beslut just nu, utan vill avvakta med frågan, där var 

och en själva funderar på lämpliga alternativ. 

Leif G tänkte vid lämpligt tillfälle ta kontakt med rikstvåans lås-service i Uddevalla. 

 

6. Harry 
- Leif A berättar att ett par sjöbegravningar har utförts under senaste tiden. 

Ett förslag har framförts om att höja avgiften för tjänsten. Något beslut fattades inte vid detta möte. 

- Ett ständigt återkommande problem är besättningsfrågan på Harry. 

 

7. Verkstan 
- En motor av fabrikat Storebro som skänkts till föreningen har hämtats i Ljungskile. Motorn ser ut att vara 

i mycket gott skick och verkar vara körbar, den har stora likheter med vår Målilla-motor. 

- Ytterligare en liten motor som finns i Lane är på gång att skänkas till föreningen. 

- Martin berättar att en gaffeltruck med lyftkraft på 3,5 ton har skänkts till föreningen. 

 Ett stort tack framförs till Håkan Meijer som har bidragit med förverkligandet. 

 

8. Museet 
Föreningen kommer att öppna upp museet till normal verksamhet på torsdagarna. 

Leif A för in annons om detta i LP. En annons förs även in i Facebook. 

 

9. Fastigheten 
Inget ärende 

 

 



 

10. TKM / Evenemang 
- Leif A har varit i kontakt med Folkhälsomyndigheten FHM angående vårt TKM evenemang. FHM svarar 

att de i nuläget ser något problem problem att genomföra evenemanget fram i augusti. 

- På vår hemsida bör finnas information om vår planering med en reservation för att läget kan förändras om 

myndigheterna så beslutar och att tänkta besökare håller sig informerade via vår hemsida. 

 

11. Rapporter 
- Martin rapporterar att föreningens ansökan om ekonomiskt bidrag från statens kulturråd inte har beviljats. 

- Bohusläns hembygdsförbund söker en eller ett par personer från föreningen som skall fungera som 

kontaktpersoner och delta på ett par möten om året. 

Leif A och Lars A kan tänka sig medverka i detta. 

 

12. Övrigt 
Tedden ansluter till mötet och ställer frågan på mötet om föreningen kan bistå med lageryta för motordelar 

som han har utspritt på tre olika platser i länet. Ett material som har omfattande volym och vikt. 

Styrelsen ser inga möjlighet att kunna hjälpa till med detta. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 13 juli kl. 18 00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19 50 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 
 


