
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 12 oktober 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. 
 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 10 

 

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 J förmedlar vad kassören Linda har rapporterat om föreningens ekonomi. Inga 

anmärkningsvärda avvikelser finns och att ekonomin är fortsatt god. 

- En fråga som diskuterades är om föreningens ekonomisystem skulle kunna uppdateras via Wisma för att 

kunna få en enklare hantering, när det gäller medlemsavgifter, varuförsäljning, entréer, m.m. 

Frågan får diskuteras vidare med någon med sakkunnig. 

- Martin skall undersöka hur våra möjligheter är att ansluta swich och bankkonto till andra banker som kan 

erbjuda acceptabla kostnader för tjänsten. 

 

5. Långtidsplan 
Åke har beställt nya lås till lokalerna. Kostnaden kan rör sig om c:a 20 000 kr med alla tillbehör. 

 

6. Harry 
- Fakturan på Harrys besök på Smögenvarvet ligger på dryga 30 000 kr 
- Vissa funktioner på Harry som inte fungerar diskuterades bl.a. roder-indikator som är ur funktion, 

signalhorn som är ur funktion. Harrys besättning bör svara för att dessa funktionsbrister blir åtgärdade. 
- Högtalarsystemets dåliga hörbarhet och funktion är en fråga som diskuterats under en längre tid. 

Högtalarsystemet bör bytas ut efter samråd med någon som har kunskap om hur ett sådant system skall se 

ut och upprättas för att erhålla en bra kvalitet. 
 

7. Verkstan 
- Martin meddelar att köpet av motorn från Åland är genomförd. Nu återstår transport till Lysekil. 

Åke hör sig för med Bohman vad det finns för möjligheter. 

- Ronny har fått uppdraget att inköpa två stycken gårdsarmaturer av LED typ för belysning utomhus. 

 

8. Museet 
Motorskyltar med engelsk text skall tryckas. Underlag för detta skall finnas någon stans, troligtvis i datorn 

men var. Vi får fortsätta att leta. 

 

9. Fastigheten 
Ingen fråga 

 

10. TKM / Evenemang 
På torsdag bör vi vara lite förberedda och på tå vid vår entré. Kulturveckan i Lysekil är då igång och det 

kan bli lite mer besökande än vanligt. 

 

11. Rapporter 
Sjöhistoriska har skickat en inbjudan om filmpremiärer på webben den 16 oktober. Tyvärr lite kort om tid. 

 

 



 

12. Övrigt 
- Martin påpekar att länkarna till de olika filmer som finns på vår hemsida inte går att öppna. En 

uppdatering kanske behövs? 

- Åke har inhandlat komplement till servisen i föreningslokalen med bl.a. tallrikar och glas. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 9 november kl. 18 00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19 45 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 
 


