
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 13 juli 2021. 
 

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

Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Martin Johansson, Leif Wahlberg, Lars Axelsson. 
 

 

1. Mötets öppnande 

Till ordförande att leda dagens möte utsågs Leif Gullersby, som öppnar mötet klockan 18 25 

 

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 
Ingen ekonomisk rapport kunde redovisas på mötet. 

 

5. Långtidsplan 
En offert på ett nyckelsystem hade inkommit från Securitas direkt. Här ligger kostnader för ett ganska 

enkelt låssystem på en hyfsad nivå. Men som likt alla andra system som har studerats så ligger en fast års-

abonnemangsavgift. Därtill kan i framtiden förekomma vissa kostnader för uppdateringar. 

Kostnaden för olika fasta abonnemang som föreningen för närvarande har, måste på alla sätt hållas nere. 

Mötet föreslår en helomvändning i vår syn på vårt låssystem och att vi köper in nya cylindrar vilket skulle 

innebära ungefär 6-7 stycken nya cylindrar och kanske ett 15-20 tal nya nycklar. Allt med ett kopierings-

skyddat system. 

Allt troligtvis till en bråkdel av inkomna offerters kostnader. När ett sådant låssystem anses vara föråldrat 

av olika orsaker så är det lätt att byta ut igen. 

Mötet föreslår att styrelsen vid nästa möte fattar ett beslut om att installera ett nytt enklare låssystem med 

nya låscylindrar. Detta innebär att alla elektroniska låssystem får lämnas åt framtiden. 

Åke J kommer att begära offert på ett låssystem från ASSA som anses ha hög tillförlitlighet. 

 

6. Harry 
Turerna till Smögen med Harry är tills vidare inställda. 

En avgiftshöjning för sjöbegravning har under senare tid varit föremål för diskussion. Mötet föreslår en 

höjning från 1 januari 2022 till 4000 kr. 

Karl Eskil A borde ha synpunkter och på styrelsemötet redovisa dessa. 

 

7. Verkstan 
Lager till Astas motor har gjutits i verkstan. 

Leif G kommer att leta fram föregående faktura och använda som underlag till faktureringen. 

Hänsyn till metallpriser och gasolkostnader skall beräknas. Som jämförelse kan nämnas att en 

gasolbehållare P-11 kostar i dag närmare 500 kr. 

 

8. Museet 
Ingen fråga. 

 

9. Fastigheten 
Åke J berättar att fönsterna i framför allt andra våning behöver målas. 

 

10. TKM / Evenemang 
Mötet föreslår att ett diskussion och uppstartsmöte genomförs torsdagen den 22 juli för att formulera TKM. 

 

11. Rapporter 
Inget ärende. 

 



12. Övrigt 
Inget ärende 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 10 augusti kl. 18 00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19 45 

 

 

 

 
   Ronny Järphag            Leif Gullersby 

      Sekreterare            Mötesordförande 

 


