
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 9 juni 2020. 
 

Närvarande:  Leif Ahl, Martin Johansson, Åke Johansson, Ronny Järphag, Suppleanter Lars Axelsson, 

     Leif Gullersby. 
 

Ej närvarande: Karl-Eskil Andersson, Linda Govik, Peter Ohlsson, 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 G har meddelat att hon tills vidare vill avhålla sig från att delta på styrelsemötena. 

- Kassören har informerat ordföranden att föreningens inkomster ligger betydligt lägre än vad som har 

budgeterats i början på året. Detta på grund av rådande omständigheter med uteblivna mässor och besök. 

- I dagsläget är en viss återhållsamhet vid inköp av varor som inte är helt nödvändiga önskvärd. 

- Föreningen har erhållit bidrag av Thordén-stiftelsen för rostskyddsbehandlingen på Harry. En kopia på 

fakturan som bestyrker kostnaderna kommer att sändas till stiftelsen. 

- En ansökan om extra ett föreningsbidrag för i år kommer att sändas till kommunens utbildningsnämnd. 

 

5. Långtidsplan 
Inget ärende. 

 

6. Harry 
- En tur i samband med bröllop är bokad på Harry den 27 juni. 

- Styrelsen har i all hast beslutat att ställa in medlemsturen som skulle gått lördagen13 juni. 

 Turen till Bassholmen lördagen 11 juli står tills vidare kvar som planerat. 

- Smögenturerna planeras att kunna genomföras som planerats med dom begränsningar som har angivits 

tidigare. 

- Biljettförsäljningen till Smögenturerna kommer att ske vid båten. 

 

7. Verkstan 
Med  rådande omständigheter är av naturliga skäl antalet personer på torsdagskvällarna litet och därmed 

har arbetet hamnat på en väldigt låg nivå. 

 

8. Museet 
En ändamålsenlig uppskyltning på allmän plats till museet kommer att ske genom kommunens försorg. 

 

9. Fastigheten 
- Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att efter ansökan medge en besiktningsfrist om tre år mellan 

besiktningarna av hissen. 

Ett meddelande skickas till företaget som ombesörjer besiktningen. 

- Martin J lovar att vid ett lämpligt tillfälle ställa frågan till Wallins bevakning om han skulle kunna tänka 

sig att sponsra föreningen med ett mycket lätt uppdrag, att svara på hissens larmtelefon. 

 

10. TKM / Evenemang 
- Styrelsen diskuterade om en mindre och begränsad tändkuledag skulle kunna genomföras, typ öppet hus 

med vissa begränsningar. 

En slutlig planering får göras i slutet på juli. 

- Föreningen planerar att delta med en motor på träbåtsfestivalen 4-5 juli. 

 



11. Rapporter 
Inget ärende. 

 

12. Övrigt 
En inbjudan till ett informationsmöte har inkommit från knott-fabriken i Lahälla 

lördagen den 11 juli kl. 10 -13. Några är intresserade. 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 14 juli kl. 18 00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19 35 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 
 


