Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 februari 2022.
Närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag,
Peter Ohlsson, Suppleanterna Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Linda Govik, Leif Wahlberg.
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
Kassören Linda kunde inte närvara på dagens styrelsemöte. I dagsläget finns inget anmärkningsvärt att
rapportera angående föreningens ekonomi.
5. Långtidsplan
Ingen fråga
6. Harry
- Karl-Eskil berättar att att man med Harry bogserat fartyget Sandö mellan Grundsund och Smögen tur och
retur
- Kostnaderna för Harrys hamnavgift i samband med olika hamnbesök diskuterades. Frågan får återupptas.
7. Verkstan
Kompressorn i verkstaden startar inte, felet kan bero på magnetventil. Felsökning pågår.
8. Museet
Ingen fråga
9. Fastigheten
- Ett nytt nyckelsystem är levererat. Detta kommer att monteras när vädret blivit bättre.
- Nycklarna till entréerna kommer enligt styrelsebeslut att restriktivt delas ut till aktiva medlemmar.
- Även om föreningens el-avtal inte går ut förrän 1 juli måste vi börja ta tag i frågan redan nu. För att läsa
igenom och kontrollera handlingarna att inget hinder för byte finns i vårt nuvarande avtal.
10. TKM / Evenemang
- Intresset för TKM har börjat väckas till liv med förfrågningar från olika håll.
- Det har även kommit förfrågan från Tommy på Maritim i väst om vi kan medverka med motor den 20-21
augusti och den 24-25 september. I augusti har vi vår TKM-dag men ev. kan vi kanske deltaga i september.
Leif G förmedlar informationen.
11. Rapporter
En enkät från Kultur Analys med frågeställningar har kommit föreningen tillhanda. Martin besvarar
enkäten och returnerar handlingen.
12. Övrigt
- Styrelsen beslutade att årsmötet hålls den 16 mars kl 19.00 i föreningslokalen.
- Leif A svarar för annonser i dagstidningar.
- Det kom upp ett förslag på att ersätta årets föredragshållare med att visa en film från Harrys tidigare liv.
Det skall finnas en historiebeskrivning på en VHS-inspelning. Vi får leta i arkivet och se om den har

visningskvalité, om så är fallet så måste den bevaras och föras över på annat media av någon sakkunnig.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 8 mars kl. 18.00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19.25
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