Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 10 augusti 2021.
Närvarande: Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson.
Suppleanten Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Leif Wahlberg Lars Axelsson,
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 05
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
- Ingen ekonomisk redogörelse kunde lämnas på mötet. Enligt ordföranden har heller inget väsentligt
rapporterats till honom inför mötet.
- En fråga som togs upp var vilka kostnader som belastar föreningen om ett swish-konto öppnas i
föreningen.
Ronny J kollar med olika bankers alternativ och redovisas på nästa möte.
5. Långtidsplan
En offert från rikstvåans lås-service har inkommit till föreningen. Offerten var svårläst för ge en en klar och
total kostnadsbild på innehållet. Den får sorteras upp och i olika delar så att den totala
installationskostnaden går att utläsa med de antal nycklar och lås som vi har behov av. Samt en andra del
som anger de övriga kostnader som hänger ihop med programmering och eventuella abonnemang.
6. Harry
- Harry har genomfört ett par abonnerade resor till stora Kornö. För detta evenemang vill Kornö hamn ha
500 kr i hamnavgift för dom fyra timmar som Harry låg vid träbryggan. Styrelsen kan tänka sig att dela
kostnaden 50/50 med arrangören. Vi bör undersöka vem som äger bryggan.
- Högtalarsystemet på Harry är inte fullgott. En diskussion får tagas med besättningen om funktionen innan
beslut.
En offertframställan får göras till Antenn-Arne och Lysekils radio och tv service på ett högtalarsystem av
bra kvalitet.
- Styrelsen beslutade att från och med den 1 januari 2022 höja priset på en sjöbegravning till 4 000 kr.
7. Verkstan
Ingen fråga.
8. Museet
Ingen fråga.
9. Fastigheten
Ingen fråga.
10. TKM / Evenemang
Frågan om mat till funktionärer togs upp. Ett förslag är att köpa pizzor som delas i lämpligt stora portioner.
Åke J kontaktar Vikings pizzeria för att undersöka om dom kan bidra med någon form av sponsring.
11. Rapporter
Leif G har varit i kontakt med en person som ställt frågan om föreningen är intresserad av att ta hand om en
gammal fiskebåt som finns i Göteborg med en installerad Skandia. Båten har legat på botten en tid..
Föreningen anser sig inte kunna ta hand om båten, och avböjer erbjudandet.

Peter O låter frågan gå vidare till Asta om där kan finnas intresse.
12. Övrigt
Föreningens telefonsvarare har i nuläget ingen bra information och har inte uppdaterats på länge.
Vi söker en person med en härlig samtalston gärna en kvinna som med sin röst skulle kunna ge
telefonsvararen en ny framtoning.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 14 september kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20 05

Ronny Järphag
Sekreterare

Martin Johansson
Ordförande

