
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 September 2021. 
 

Närvarande:  Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson, 

  
 

Ej närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Leif Wahlberg.  Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby. 
 

 

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 
Ronny J läser upp föregående protokoll, inga synpunkter framfördes. Protokollet läggs i arkivpärm. 

 

4. Ekonomi 
- Kassören Linda beräknar att cirka 650 person besökte tändkulemotorns dag den 21 augusti. Under 

rådande omständigheter får detta anses som ett mycket bra resultat. 

- Linda berättar vidare att dagen givit ett bra tillskott till föreningens ekonomi. En del fakturor kommer 

efter hand in till föreningen för kostnader som TKM-dagen medförde. 

Vidare berättar Linda att cirka 800 medlemmar har betalt in sin medlemsavgift. 

- Ronny har ytligt studerat kostnader för ett företagsbundet swich-konto som diskuterats sedan en tid 

tillbaka. Linda påpekar att viss ekonomisk hantering skulle bli enklare med ett sådant konto. 

Bankerna visar sig ha stora variationer i sin kostnadsbild för tjänsten. Två banker kan vara intressanta att 

studera närmare. 

Martin undersöker genom sin kontakt vad kostnaden för swich genom Orust sparbank skulle bli. 

Ronny kontaktar Izettle för att jämföra kostnaden för tjänsten via detta företag, som vi innan anlitar med 

vårt betalkort-system. 

 

5. Långtidsplan 
Ett nytt låssystem till föreningens lokaler har diskuterats med jämna mellanrum dom senaste fem åren. 

Styrelsen beslutade att köpa in nya lås till bl.a. entréer och grindar. 

Åke ombesörjer inköpet utifrån de offerter föreningen erhållit. 

 

6. Harry 
Harry har varit på varv för byte av offeranoder, bottenmålning och div svetsarbeten. 

 

7. Verkstan 
- Martin har varit i kontakt med en person vid namn Stellan Egeland bosatt på Åland. Som ställt frågan om 

föreningen har intresse av att köpa en Skandia-motor tillverkad 1911. Motorn är funktionsduglig och 

körbar men för tillfället lite isärplockad. 

Motor skulle i så fall bli en av de äldsta motorerna i föreningens arsenal. 

Styrelsen beslutade enhälligt att köpa in motorn. Martin håller affärskontakten. 

Transportproblemet får undersökas. 

- Ronny har beställt tid för besiktning av föreningens släpkärra den 19 oktober. 

 

8. Museet 
Tillverkningen av motorskyltar med Engelsk text har gått i stå. 

Stig Einarsson har troligtvis materialet för tillverkning och tryckning. 

 

9. Fastigheten 
Ingen fråga. 

 

 

 



 

10. TKM / Evenemang 
På frågan om att i nuvarande stund sammankalla ett extra årsmöte mötes inte av någon större entusiasm. 

Styrelsen är av uppfattningen att föreningen har funktionen klar till nästa årsmöte efter årsskiftet. 

- Martin J berättar att föreningen fick mycket beröm och ett erkännande vid TKM -arrangemanget från 

besökande. Även folk på stan och i sociala medel har givit en positiv feedback till att vi är igång igen. 

 

11. Rapporter 
Bohusläns hembygdsförening inbjuder föreningen till sitt årsmöte den 10 oktober. 

 

12. Övrigt 
Åke får i uppdrag att räkna över och komplettera servis och glas för föreningslokalens uthyrnings-

verksamheten för totalt 60 personer. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 12 oktober kl. 18 00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 20 00 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 
 


