Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 14 juni 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. 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 har för närvarande en tuff situation på sitt arbete och kunde inte närvara på på mötet.
Men rapporterar att ekonomin är god.
5. Långtidsplan
Vårt nya telefonsystem saknar SIM-kort, vilket medför att systemet inte kommit igång ännu.
Martin har kontakt med Telia för att få ordning på systemet.
6. Harry
Karl-Eskil som deltog en kort stund på mötet, har fått frågan om man med Harry kan bogsera
före detta fiskebåten Sandö till Maritiman i Göteborg.
En fråga som ställde i efterföljande diskusionen var, att det inte uppstår några problem med försäkringen.
Försäkringsbolaget får kontaktas för att råda klarhet i frågan. Lars Axelsson tar tag i ärendet.
7. Verkstan
Styrelsen har beslutat att köpa in friköpta gasbehållare för acetylen och syrgas, ett alternativ som ställer sig
betydligt billigare än nuvarande hyreskostnader för behållare.
Peter O får uppdraget att svara för inköpet och lämna de gamla behållarna på gasdepån.
Befintliga armaturer ser ut att vara i gott skick, ev. behöver slangarna bytas som är relativt gamla.
8. Museet
Ronny J skall undersöka kostnaden att få in en annons om vår verksamhet i husbilskrifter.
Besökande broschyr skall sättas upp på på torsdagarna vid fiskhallens ställplats.
En inplastad broschyr för information tas fram.
Ett underlag för faktura till dykmuseet upprättas, Ronny J provar detta.
9. Fastigheten
Åke J berättar att låsen har byts ut som planerat i fastigheten.
Martin föreslår att vi genomför en gårdstädning på tordag och att så många som möjligt deltar.
10. TKM / Evenemang
Martin J meddelar att yta för TKM-aktiviteten verkar ha löst sig.
11. Rapporter
Inga rapporter
12. Övrigt
Leif A kontaktar Tycket angående nytryck av Skandiaboken. Kostnad och minimiantal för tyckning.

Leif G kontaktar Loi Aldén på Gotenius om delar som skall hämtas.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 12 juli kl. 18.00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19.20
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