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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
 

Föreningens styrelse avger härmed sin redogörelse för verksamheten under 

kalenderåret 2021. 

 

Styrelse 

Ordförande  Marianne Ljungdahl 

Vice ordförande  Kenneth Brandin  

Kassör      Claes Konradsson  

Vice Kassör  Kjell Johansson                    

Sekreterare  Christina Roslund Programgrupp 

Vice Sekreterare Sonia Wincent Sträng Ansvarig Programgrupp 

Rekryterare  Marianne Hansson Programgrupp 

Rekryterare  Inger Westerlund Programgrupp 

Webbmaster  Börje Belking Fotograf 

 

Revisorer 

Revisor  Lars-Uno Elwingsson 

Revisor  Jan Toräng 

Revisorssuppleant Evert Karlsson 

Revisorssuppleant Owe Eckerberg 

 

Valberedning   

Sammankallande Christer Carlson 

Ledamot  Irma Nygren 

Ledamot  Tomas Ahlfeldt 

 

Medlemmar 

Medlemsantalet var vid årets slut 399. 

 

Verksamheten 

Föreningens årsmöte hölls 26 aug 2021 med 40 medlemmar närvarande. 

 

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsesammanträden 

(juni, aug, sept, okt, nov och dec). Övriga månader har styrelsemöten  

ställts in på grund av pandemin. Styrelsen har haft mailkontakt varje  

månad hela året och kassören har mailat ekonomirapporter till styrelsen. 



   

       2 (3) 

       

Då föreningens ändamål är att verka för bibehållande av kontakter med 

tidigare arbetskamrater samt mellan pensionärerna och Saab AB har under  

året anordnats aktiviteter i form av möten, föredrag, resor, studiebesök etc. 

De flesta aktiviteterna har dock på grund av pandemin ställts in. 

 

På tisdagar sommartid har några STPL medlemmar spelat boule utomhus  

vid Saab AB´s Motionscentral och vintertid inomhus i Lejonkulans Boulehall,  

Brigaden som dock varit delvis stängd på grund av pandemin.  

Deltagarantalet har varit lägre under 2021 på grund av pandemin.  

Ansvariga för bouleverksamheten har varit Hans Hydén och Torsten Pettersson. 

 

Medlemmarna har även haft möjligheten att under året utnyttja Linköping  

Korpens motionsanläggning Hälsokullen vid Saab AB för att delta i planerad 

motionsverksamhet såsom gymnastik m.m., dock med reducerad verksamhet  

på grund av pandemin. 

 

STPL har inte gjort de traditionella programutskicken i januari och i juni då  

mycket få aktiviteter har genomförts på grund av pandemin. Alla medlemmar  

har dock fått brev och mail i juni (kallelse årsmötet 26 aug samt information  

om höstens aktiviteter) samt brev och mail i december (julhälsning samt lite  

information om planeringen för 2022). De medlemmar som har mailadresser har 

dessutom fått information via mail i januari och i april (att årsmötet flyttas fram)  

samt i augusti (datum för medlemsmiddag och årsmöte 2022). Information  

har även lagts ut på STPL hemsida (http://stpl.se) och STPL Facebook-grupp. 

 

Planerade men ej genomförda arrangemang 2021  

Målsättningen var att följande aktiviteter skulle genomföras våren 2021 men 

kunde ej genomföras eller fick skjutas fram på grund av pandemin: 

3 febr  Kåseri med Ulf Edlund – Flyttas till 17 febr 2022 

11 mars Årsmöte – Flyttades till 26 aug 2021 

april Väderstadverken och Motala Industrimuseum 

maj  Finspång och Rejmyre glasbruk – Flyttas till 13 sept 2022 

 

Genomförda arrangemang 2021 

26 aug Årsmöte (flyttat från 11 mars 2021)   40 deltagare 

11-17 sept Rhendalen     25 deltagare  

9 okt Rain Man på Oscarsteatern  14 deltagare   x)   

25-28 nov Julmarknadsresa Husum/Flensburg 13 deltagare    x) 
x) Samåkning med övriga resenärer med Kanalbuss 

 

Ekonomi 

Beträffande föreningens ekonomiska ställning och resultat hänvisas till särskild 

ekonomisk redovisning. För året redovisas ett överskott på 11 200 kr och det 

egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 200 316 kr.   
  

http://stpl.se/
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Slutord 

Styrelsen vill framföra ett speciellt tack till Saab AB och Linköpings kommun  

för de bidrag som erhållits under året. Bidraget har använts till att befrämja vår  

verksamhet för bl.a. möten, föredrag och andra aktiviteter till nytta och glädje  

för våra medlemmar. 

 

Styrelsen vill slutligen rikta ett tack till alla medlemmar för det förtroende som  

visats oss. 

 

Vår förhoppning är ett nytt framgångsrikt och lyckosamt år 2022. 

 

Linköping i januari 2022 

 

 

 

 

 

Marianne Ljungdahl Kenneth Brandin Claes Konradsson 

Ordförande Vice ordförande Kassör 

 

 

 

 

Kjell Johansson Christina Roslund Sonia Wincent Sträng 

Vice kassör Sekreterare Vice Sekreterare 

 Programgrupp Ansvarig programgrupp 

 

 

 

      

Marianne Hansson Inger Westerlund Börje Belking 

Rekryterare Rekryterare Webbmaster  

Programgrupp Programgrupp Fotograf 

    

 

   

     

  

  

 

 

 


