Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 13 september 2022.
Närvarande: Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Peter Ohlsson, Rustan Olsson.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Leif Ahl, Linda Govik, Leif Wahlberg.
1. Mötets öppnande
Ordföranden Martin J öppnar mötet klockan 18. 30
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 via Martin rapporterat att föreningens ekonomi är fortsatt god och att inget
anmärkningsvärt har inträffat.
Föreningens ekonomi har stärkts tack vare tändkulemotorns dag TKM. Dagen gav en sammanlagd tillskott
på runt 100 tusen till föreningen.
- En tråkig nyhet som delgavs på styrelsemötet är att vår kassör Linda har flaggat för att lämna sitt uppdrag
vid årsskiftet. Ett beslut som styrelsen har stor förståelse för då Lindas dagliga arbete kräver stora insatser.
Nu återstår för föreningen att försöka hitta en lika god kassör.
5. Långtidsplan
Ingen fråga.
6. Harry
- Harry har varit på varv på Smögen för bottenmålning och div. andra målningsarbete.
- En fråga som diskuterades på mötet var Harrys verkliga kostnadsbild för olika uppdrag.
Prissättning och kostnader behöver ses över och en differentiering av intäkterna utredas.
7. Verkstan
- Rustan har köpt in fem stycken nya 12 volts batterier av god kvalitet till ett förmånligt pris.
- Flyttning av diverse motorer som står ivägen i verkstan har påbörjats.
8. Museet
Åke berättar att det kommer grupper av besökare i sept. och okt. som skall guidas.
9. Fastigheten
Ingen fråga.
10. TKM / Evenemang
- Styrelsen beslutade att TKM-dagen 2023 skall vara lördagen den 19 augusti.
Entré avgiften skall höjas till 100 kr jämnt som kommer att underlätta för entrépersonalen som slipper
hantera växel i större omfattning.
- En tackbjudning för personer som var behjälpliga på TKM kommer att anordnas. Personlista får
upprättas.
11. Rapporter
Martin lämnar rapport om följande:
- Inget nytt har inkommit från båten Billy som är/var på Gotenius
- Styrelsen tackar nej till erbjudandet om att förmånligt få överta bogserbåten Stormking som finns i
Vänern.

- Däremot beslutades om att hämta tre motorer en Skandia, en Sabb, en Penta på Hovenäset om transporten
kan lösas.
Därutöver finns en Skandia 14 motor att hämta på Bohus Malmön.
- Föreningen har deltagit med Palmqvistarn på en motorträff i Tanum.
12. Övrigt
Åke lyfter idén om en bildvisarkväll med Kjell Jacobsson som har en stor samling intressanta foto.
Detta kan eventuellt även vara ett aktuellt uppslag för vårt årsmöte
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 11 oktober kl. 18.00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 20.00
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