Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 8 mars 2022.
Närvarande: Karl-Eskil Andersson, Martin Johansson, Åke Johansson,
Ronny Järphag,
Peter Ohlsson.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby. Till mötet anslöt revisor Klas-Göran Henriksson.
Ej närvarande: Leif Ahl, Linda Govik, 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
Kassören Linda G kunde inte närvara på dagens möte. Martin J och Klas-Göran H har tidigare varit i
kontakt med kassören. De berättar att det för närvarande inget finns att rapportera angående ekonomin.
5. Långtidsplan
Ingen fråga
6. Harry
- En stor faktura på färg med kulör som vi inte använder har kommit till föreningen. Fakturan vill
föreningen inte kännas vid. Karl-Eskil kontaktar avsändaren och söker klarhet i frågan.
- Styrelsen har beslutat att föreningen kommer att debitera en timkostnad på Harry med 2500 kr per timma.
- Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) Har i en skrivelse till kulturdepartementet påtalat att
skyddsmärkta K-märkta fartyg har gått miste om omfattande fartygstöd under corona-pandemin 2020.
Då stora delar av stödet baseras på överskott från entréintäkter på Vasamuseet som var stängt. En lösning
som visat sig inte varit helt lyckad. Kulturdepartementet bör snarare lägga in ett sådant stöd i sin budget.
7. Verkstan
En ny magnetventil kommer att monteras på kompressorn snarast.
8. Museet
Ingen fråga
9. Fastigheten
Planering av ett nytt el-avtal skall påbörjas Lars A och Ronny J skall påbörja arbetet och titta över våra
handlingar. Vi får se tiden ann var el-priset ligger på då.
10. TKM / Evenemang
Inget nytt i frågan. Vi kör som planerat.
11. Rapporter
Ingen fråga
12. Övrigt
En av styrelsen signerad verksamhetsberättelse bör framställas.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 april kl. 18.00

14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19.00
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