
Föreningen Laurins Styrelseprotokoll tisdagen den 10 maj 2022. 
 

 

 

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

Olsson. 

                     Suppleanten  Leif Gullersby. 

 

Ej närvarande: Linda Govik, Leif Wahlberg, Lars Axelsson. 
 

 

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 
Ordföranden Martin vidare-informerar på mötet den av kassören Linda lämnade ekonomiska redogörelse 

som för närvarande finns och att ekonomin är stabil. 

Kassören berättade vidare att medlemsavgifterna börjar komma in från betalande medlemmar. 

 

5. Långtidsplan 
Det gamla kopparnätet för telefoni kommer att tagas ur bruk inom kort. Martin har i kontakt med Telia tagit 

fram ett nytt trådlöst bredbandsystem med tillhörande telefoni, internet, och möjlighet att ansluta swich. 

Systemet verkar se ut att täcka vårt behov. Dessutom till en lägre kostnad. 

 

6. Harry 
- Diverse småturer har genomförts med Harry under våren. 

- Frågan angående Smögenturerna i sommar hänger tills vidare i luften, inget är nuläget bestämt. 

- Martin har varit i kontakt med GM plåt angående en faktura som varit onormalt hög. 

  Kostnaderna reducerades något och är betald. Tydligen var kostnaderna för plåten hög. 

 

7. Verkstan 
En topp till en Skandia 61.a har sålts till en motor entusiast i Skåne. 

Peter O har tagit tag i frågan om våra gasbehållare som vi för närvarande hyr till stor kostnad. 

Efter en noggrann redogörelse av Peter var mötet enigt om att målsättningen skall vara att friköpa behållare 

av mindre typ. Kostnaderna blir i början höga för inköpet men kommer med tiden att betala sig. En 

inventering av befintlig utrustning skall påbörjas för att se var som behöver kompletteras. 

 

8. Museet 
Försäljningen av våra CD skivor börjar gå lite trögt. Mötet beslutade att sänka priset lite och att vi 

fortsättningsvis skall ta 100 kr för varje skiva 

 

9. Fastigheten 
Ett nytt el-avtal har tecknats med LEVA. 

Låscylindrar i dörrarna är på gång att börja bytas. 

 

10. TKM / Evenemang 
- Föreningen kommer troligtvis inte att kunna delta med Palmqvistmotorn på evenemanget i Rönnäng. 

- Vi planerar att kunna genomföra TKM i augusti som planerat. 

- Hemsidan bör uppdateras angående TKM. En reservation bör framgå om Co-vid problemet gör förbjuder 

  evenemanget. 

- Stängsel som används vid TKM har mycket skador och bör ses över. 

 



 

11. Rapporter 
- Martin ställer frågan om föreningen skulle kunna tänka sig att besöka Trollhättan och NOHAB.s diesels 

 vänner som har en föreningslokal i det gamla industriområdet. En lista anslås och frågan tas upp en  

 torsdag. 

- Det finns planer på ett nytryck av Skandia-böcker via trycket. Frågan får tas upp med Lars Melkersson. 

 

12. Övrigt 
Ingen fråga 

 

13. Nästa möte 

Nästa möte tisdagen den 14 maj kl. 18.00 

 

14. Mötets avslutande 

Mötet avslutas kl. 19.50 

 

 

 

 
       Ronny Järphag                        Martin Johansson 
       Sekreterare                         Ordförande 


