
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 januari 2022. 
 

Närvarande:  Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, 

 Peter Ohlsson.  Suppleanten Leif Gullersby. 
 

Ej närvarande:  Leif Wahlberg, Lars Axelsson. 
 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18 00 

 

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 
- Mötet diskuterade om arbetet med betalfakturor som i stor utsträckning inkommer som pappersfakturor 

kan förenklas. En möjlighet är att få dessa som E-faktura via banken. Detta skulle medföra enligt Linda en 

inte obetydlig ökad kostnad för föreningen. (banken gör inga undantag för ideella föreningar) 

Linda vill undersöka möjligheten att få fakturor via vanlig E-post i stället för papperskopior detta skulle  

sannolikt kommer att underlätta arbetet, som i mångt och mycket kan skötas hemifrån. 

Detta skulle medföra att alla fordringsägare får kontaktas och informeras om våra betalrutiner. 

- Formerna för hur medlemsutskicket skall genomföras på ett enkelt sätt diskuterades. Här finns förslag 

som får analyseras och arbetas vidare med. 

 

5. Långtidsplan 
Ingen fråga. 

 

6. Harry 
Karl Eskil meddelar att nya gummidäck som avbärare håller på att bytas ut vid Harrys kajplats som skydd 

mot kajen. 

 

7. Verkstan 
En gammal telefonhytt med tillhörande telefonautomat som föreningen övertagit har hämtats i Göteborg 

och skall så småningom ställas på museet. 

 

8. Museet 
Ingen fråga. 

 

9. Fastigheten 
Värmepumpen har på grund av rådande omständigheter ännu inte kommit igång. Rep. är på gång. 

 

10. TKM / Evenemang 
Ingen fråga. 

 

11. Rapporter 
- Leif A svarar för att en tidningsannons angående årsmötet genomförs. 

Annonsen kommer att meddela att mötet sannolikt kommer att vara kraftigt reducerat med tanke på antalet 

personer. Senare myndighetsdirektiv kommer att styra vårt ställningstagande. 

- Styrelsen beslutade att sammankalla till ett extra styrelsemöte tisdagen den 25 januari kl. 18.00 



 

12. Övrigt 
ingen fråga 

 

13. Nästa möte 

Nästa ordinarie möte tisdagen den 8 januari kl. 18 00 

Styrelsen beslutade om att sammankalla till ett extra styrelsemöte den 25 januari 18.00 
 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19 45 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 


