
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 9 augusti 2022. 
 
 

 

Närvarande: Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Rustan Olsson, Suppleanter Lars 

Axelsson. 

 

Ej närvarande:  Leif Ahl, Linda Govik, Peter Ohlsson, Leif Wahlberg, Leif Gullersby. 
 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18. 20 

 

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 
Martin har innan mötet varit i kontakt med kassören Linda. Hon har fortsättningsvis en pressad 

arbetssituation och har i nuläget svårt att närvara. 

Till Martin har hon översiktligt berättat att föreningens ekonomi är fortsatt god, och att ekonomiska medel 

börjar komma in via swich. 

 

5. Långtidsplan 
Föreningens kontorsdator är till stora del föråldrad och uppfyller inte dagens behov. Styrelsen fattade beslut 

att ge Martin i uppdrag tillsammans med sin son Simon att svara för inköp av ny dator. Simon som är ung 

har ganska god kunskap om datorer. En laptop ligger sannolikt närmast till hands. 

Dom kommer i första hand att vända sig till Gullmarsdata för att få en prisbild. 

 

6. Harry 
Alla musikevenemang som föreningen tacksamt fått erbjudande om, under TKM-dagen och samtidigt med 

detta övernattning på Harry. Har styrelsen besluta att tacka nej till. Även Skepparen på Harry är inte road 

av detta när Harry skall gå turer under TKM-dagen. 

 

7. Verkstan 
- Rustan har fått i uppdrag att hos Lindbom svara för inköp av ett antal fritidsbatteri 12v typ, för start av 

småmotorer. 

- Båten Billy som ligger på Gotenius varv i Göteborg. Där motorn eventuellt var av intresse har styrelsen 

inte fått någon information om ännu. 

- Åke meddelar att han fått ett MMS om föreningen är intresserade av en Vänermotor. Motorn verkar inte 

vara i något gott skick enligt bifogade bilder. 

Styrelsen beslutade att tacka ja till att överta motorn om dom kommer ner till oss med motorn. 

- Styrelsen har fått en förfrågan om att få överta en Skandia 14 från Bohus Malmön. Ett projekt som kan 

vara intressant. 

 

8. Museet 
Ingen fråga 

 

9. Fastigheten 
Ingen fråga 

 

10. TKM / Evenemang 
- Styrelsen beslutade att pizza skall inköpas som lunch till deltagarna. Åke kollar  priset på pizza hos 

Viking. 

- Vid entrén planeras det stora tältet att sättas upp, om inte väderprognosen visar på stabilt vackert väder 

under dagen. 



- Alla musikevenemang som föreningen fått erbjudande om på TKM tackar vi nej till. 

 

11. Rapporter 
En förfrågan har imkommit till föreningen från Peter Bärgare i Tanum, om vi kan tänka oss att åka till 

Hogarn hamnen i Tanums med Palmqvistarn den 3 och 4 september. Transporten löser arrangören. 

Styrelsen ser positivt till att delta om vi kan lösa detta med motorförare. 

 

12. Övrigt 
Ingen fråga 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 13 september kl. 18.00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas c:a kl. 20.15 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 


