Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 11 augusti 2020.
Närvarande: Leif Ahl, Karl-Eskil Andersson, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag.
Suppleanter Lars Axelsson, Leif Gullersby.
Ej närvarande: Linda Govik, Peter Ohlsson, 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
Kassören Linda meddelar styrelsen via Martin att ekonomin är fortsatt god.
5. Långtidsplan
Inget ärende
6. Harry
- Harry har några turer med sjöbegravningar i närtid.
- I övrigt har alla andra sommarturer ställts in.
7. Verkstan
- Den nya kompressorn har provisoriskt kopplats in och provkörts till belåtenhet. En permanent installation
kommer att utföras.
- Föreningen har erbjudits att köpa en begagnad renoverad gaffeltruck med en kapacitet på ca. 3.5 ton.
Föreningen har i dag en större och en mindre el-truck samt en gasoltruck, som inte startar.
Styrelsen diskuterade ett förslag som kom upp på mötet, att i kontakt med säljaren diskutera ett inbyte med
gasoltrucken och ett acceptabelt pris i mellanskillnad. Frågan får återkomma.

- Hanteringen av spillolja i verkstan är under all kritik. Halvfyllda dunkar och burkar bara
ställs intill dunken för insamling av olja.
Det åligger var och en att själv tömma sina kärl med spillolja i härtill avsedd
insamlingsdunk.
Eftersom det inte finns någon annan person utsedd att svara för denna uppgift.
8. Museet
- En annonsfolder och en trottoar-pratare som för fram budskapet om vårt museum, som riktar sig till våra
turister på framförallt campingar och ställplatser håller på att tagas fram på försök.
Tryckkostnaden får undersökas.
- Leif Ahl berättar att en fartygsmodell av amiral Nelsons fartyg ”Victory” har skänkts till föreningen
som tacksamt tagits emot.
9. Fastigheten
- Åke J meddelar att det finns ett stort behov av målning av fönster. Målningsarbete som till en del måste
utföras från utsidan med hjälp av hävare.
Frågan får återkomma när mer folk finns att tillgå.
- Gasleverantören Linde (före detta AGA) har vänt sig till föreningen om att förnya hyresavtalet gällande
gasbehållare för syrgas och acetylen samt skyddsgas. Martin håller kontakten med Linde.
- Karl-Eskil pratar med Nicklas H angående priser på fyllning av gasolbehållare.
10. TKM / Evenemang
Styrelsemötet bekräftade att evenemanget ”Öppet Hus” ställs in.

11. Rapporter
Martin rapporterar att styrelsemedlemmen Leif W har uppvaktats med blommor på sin födelsedag.
12. Övrigt
Inga övriga frågor.
13. Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 8 september kl. 18 00
14. Mötets avslutande
Mötet avslutas kl. 19 25
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