
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 April 2022. 
 
 

 

Närvarande:  Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson, Rustan 

Olsson. 

 Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby. 

 

Ej närvarande: 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 
- Linda betalar en faktura på c:a 3000 kr för kostnader i samband med en omlastning av motor som 

transporterats från Åland. 

- Båtlotteri. Mötet diskuterade att ha ett lotteri på TKM-dagen med mindre antal lotter, även om inkomsten 

inte blir så stor så ger det ett tillskott till föreningen. 

- Våra CD dunka skivor börjar bli svåra att sälja. Mötet diskuterade att försöka anpassa priset till lägre nivå. 

Risken är annars att vi blir stående med ett antal skivor som inte går att sälja. 

 

5. Långtidsplan 
Frågan om att slopa den fasta telefonanslutningen diskuterades. Detta skulle i så fall behöva ersättas med 

ett mobil-abonnemang i 5 G nätet. 

Mobil-abonnemanget skulle kanske även kunna anslutas till ett planerat swish-konto. Till en bank med 

godtagbara kostnader, där Orust sparbank är en stark kandidat. 

 

6. Harry 
Fakturor på färg till Harry har krediterats. 

En mindre diskussion om eventuella turer med Harry i sommar togs upp. En förutsättning är att problemet 

med en besättning kan lösas. 

 

7. Verkstan 
En oljesug med vaccumdrift till att suga upp spillolja med har köpts in till verkstan. 

 

8. Museet 
En guidning för besökare kommer att genomföras den 27 april. Åke och Leif A håller i detta. 

 

9. Fastigheten 
Ett nytt el-avtal är på gång. 

 

10. TKM / Evenemang 
Palmqvistmotorn kommer kanske att köras till evenemang i Rönnäng. Martin kollar upp om transporten 

kan lösas. 

 

11. Rapporter 
- Ett flertal inbjudningar av olika slag har kommit till föreningen. Inbjudningarna kan troligtvis inte 

förverkligas. 

- Ansökan om föreningsbidrag skall skickas in till Lysekils kommun. 

- En stor kostnad som föreningen dras med är kostnaderna för hyra av gasbehållare acetylen och syrgas. 

Enligt Peter O så finns i dag mindre behållare som kan friköpas. Detta kan i så fall vara ett bättre alternativ. 



Peter O ombeds kollar upp hur detta kan lösas och till vilken kostnad. 

- Leif G berättar att Spridarn är på gång att skickas ut. 

 

12. Övrigt 
Ingen fråga 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 10 maj kl. 18.00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19.35 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 


