
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den D M-namn 2022. 
 
 

 

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

Olsson. 

                      Suppleanten Lars Axelsson. 

 

Ej närvarande:  Linda Govik, Leif Wahlberg, Suppleanten Leif Gullersby. 
 

 

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 
- Kassören Linda har fortsatt fullt upp att göra på sitt arbete. Vilket medför att hon troligtvis inte kan 

närvara på mötena under en tid framöver. 

- Martin håller på att försöka få kontakt med banken för att få till stånd ett swish-konto med SEB. Detta är i 

dagsläget inte den lättaste uppgiften, med nästan en timmes i telefonkö. Vi håller tummarna att det kommer 

att gå vägen och lösa sig till slut. 

 

5. Långtidsplan 
- Det nya trådlösa mobilsystem är inkopplat och har hittills fungerat utan anmärkning. 

 

6. Harry 
- Uppdrager att bogsera fiskebåten Sandö till Göteborg med Harry blev inte aktuell. 

- Medlemsturen till Bassholmen blev en lyckad föreställning enligt Leif A. 

- Många har enligt Martin hört av sig, varför vi inte har fortsatt kör Smögenturerna. 

Orsaken är brist  på besättning på Harry. 

- Nya batterier till bl.a. belysning osv. efterfrågas till Harry. Batterierna är av betydande Ah så priset måste  

undersökas innan köp. 

 

7. Verkstan 
- Peter har undersökt kostnaderna för gasbehållare som friköpts. Kostnaden ligger på runt 10 000 kr. 

Mötet anser att kostnaden med åren kommer att betala sig. 

Peter har fått i uppdrag att genomföra köpet och återlämna nuvarande behållare. 

- Tedden material för att tillverka glöd-spiraler vill föreningen köpa om priset blir överkomligt. 

Köpet och priset får diskuteras med Tedden. 

 

8. Museet 
Martin kommer att ta kontakt med representanter för dykmuseet. För att få till stånd ett hyresavtal. 

 

9. Fastigheten 
- Städningen på gården måste fortsätta. 

- Oljeboden ingår även i städningen. Här är lite mer arbete som fodras, bland annat så måste taket åtgärdas. 

 

10. TKM / Evenemang 
Planeringen av TKM fortsätter. 

Ett förberedande planeringsmöte planeras till torsdagen den 28 juli kl. 18.00 

 

 

 



 

11. Rapporter 
- Martin berättar att föreningen har erhållit en modell av Frifararen som gåva. Vilket föreningen tacksamt 

tagit emot. 

En monter behöver snickras ihop. Ett arbete som vi får prata med glasmästare Tor om. 

- Bogserbåten Billy har föreningen fått erbjudande om att överta. Båten kommer troligtvis att huggas upp. 

Mötet anser att båten inte är intressant för föreningen, men att motorn kan vara av intresse för ett 

överkomligt pris. Leif A håller kontakten. 

- Ett nytryck av instruktionsbok Skandia 13 – 14 behöver tryckas, Vi får undersöka hur vi lämpligast går 

tillväga. Det kan enligt uppgift finnas ett arkiverat underlag för tryckning. 

 

12. Övrigt 
Ingen fråga. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 9 augusti kl. 18.00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19.45 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 


