Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 9 november 2021.
Närvarande: Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson.
Suppleanterna Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Leif Wahlberg.
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
- Kassören Linda rapporterar via ordföranden Martin att ekonomin är fortsatt tillfredsställande.
- Diskussionen om föreningens fortsatta ekonomihantering angående bankkonto och swich fortgår.
Vissa frågetecken återstår att lösa.
- Föreningens kostnader för it och telefontjänster uppfattar styrelsen som onormalt höga.
Martin tar kontakt med Telia för att höra efter om detta är en för föreningen relevant kostnad.
5. Långtidsplan
Ingen fråga.
6. Harry
Harry har beställningar på tre turer under hösten.
7. Verkstan
Martin har varit i kontakt med Stellan Egeland på Åland angående motorn som föreningen köpt.
Transportproblemet verkar kunna ha löst sig över till Sverige av Stellan tillsammans med Ekerö-linjen.
Karl-Eskil kommer tillsammans med Jan Boman att svara för transporten till Lysekil inom en snar framtid.
8. Museet
Våra motorskyltar med Engelsk text lyser fortfarande med sin frånvaro. Vi får leta vidare.
9. Fastigheten
Leif G har vid olika tillfällen lyft frågan om att komma igång ett informations-spel/center. Där besökande
via en Tv-skärm kan sitta och få information om tändkulemotorns utveckling o.s.v. med intressanta foto
och filmklipp.
Leif G tar upp frågan med Rustan Olsson, om han är intresserad och kan tänka sig att vara med och få liv i
projektet.
10. TKM / Evenemang
Leif G och Lars M kommer att besöka äldremässan på Skaftö. De tar med sig lite försäljningsmaterial.
11. Rapporter
- Leif A rapporterar att Spridarn i stort sett börjar bli klar.
- Föreningen har fått inbjudan till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (Arbetsam) årsmöte 22-24 april 2022
i Nyköping.
- Föreningen har även fått inbjudan till Transportstyrelsens sjöfartsseminarium den 8-9 februari 2022 i
Göteborg. Seminariet vänder sig främst till sjöfartsfolk.
Någon större entusiasm till mötena fanns inte i styrelsen denna gång.

12. Övrigt
- Åke J meddelar att en fritidshusboende på Skaftö med namnet Folke F från Falun och ägare till en julle
med Skandia 14 har skänkt 2000 kr till föreningen. Ett gåva som tacksamt tagits emot.
Styrelsen har skickat ett tackkort.
- Styrelsen fattade beslut om att ordna med julbord för våra aktiva medlemmar på kafé Kungsgatan
den 27 november. Anmälningslista finns på anslagstavlan i verkstan. Åke J är kontaktperson för
evenemanget.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 14/12 kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 30
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