
 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

STYRELSEBESLUT (1996-03-25 tom 2015-12-31) 

 

25/3 1996 Resereglemente godkändes. 

 

24/3 1997 Förslag till kravbrev godkändes (till medlemmar som 

 ej betald årsavgift ). 

 

13/5 1997 Medlemmar som ej hört av sig efter betalningspåminnelse 

 Stryks ur medlemregistret. 

 

23/3 1998 Hedersmedlemmar betalar ej för deltagande i arrangemang 

 i Linköping. 

 

22/2 1999 Vid återbetalning av avgifter över 50 kr har kassören 

 rätt att dra av 15 kr porto och administrativa kostnader. 

 

27/3 2000 Beslutades att utse Sven-Olof Kvist till vice ordförande. 

 Ersättning för telefonsamtal utgår med 2 kr per samtal 

 Som tidigare. 

 Bilersättning 10 kr per mil (gäller ej till styrelsemöten). 

 Föreningen kommer inte att bekosta några ” eftermöten ” 

 Från resor. 

 

17/4 2000 Förslag till stadgeändring godkändes av styrelsen. 

 (Tages upp på årsmötet för beslut). 

 

11/9 2000 Kan styrelsen göra tillägg till stadgarna utan att behöva 

 Gå till årsmötet? 

 Beslut fattades att ta upp frågan vid kommande årsmöte. 

 

16/10 2000 Beträffande resebalansering för kortare resor beslutades 
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 att reseanordnaren disponerar ett belopp på totalt 5000 kr 

 per år, eller max 3000 per enskild resa . 

 

30/11 2000 Dricks vid långresor tas upp vid bussen. 

 

 

 

19/2 2001 Förslag till stadgeändring godkändes 

 

 9/4 2001 Vid frånfälle av medlem är efterlevande ansvarig att meddela  

 ev. utträde eller att kvarstå som medlem. 

 Med ” Gottstående medlem ” menas den som valt att fortsätta 

 Medlemskapet och då även i fortsättningen har kvar rösträtten. 

 

12/12  2001 Beslutades att alla som anmäler sig efter den 1/11 blir medlemmar 

 i STPL men betalar årsavgift för nästkommande år. 

 
14/1 2002 Förslag till ändring av stadgarna, om annonsering i Flygbladet 
 med anledning av att många medlemmar sagt upp 

abonnemanget . 
 Undersökning med personalavdelningen på Saab visade att 

281 pensionärer avsagt sig Flygbladet. 
 Beslutades att ej ändra stadgarna. 
 
11/3 2002 Postboxen Eekholmen kostar 1500 kr/år. 
 Beslutades att behålla postboxen Eekholmen tillsvidare då det 

för närvarande inte finns något bättre alternativ. 
 
19/3 2002 Beslutades att Håkan Royne och Leif Svensson äger rätt att var 

för sig teckna föreningens postgiro- och girokapitalkonto. 
 
 8/4 2002 Reseersättning till möten. 
 Beslutades enligt följande: 
 Reseersättning skall som förut utgå för ”Tjänsteresor”Ej för 

resor till styrelsemöten om man bor inom Linköpings kommun. 
Om man däremot bor utanför Linköpings kommun skall 
ersättning utgå för resan tur och retur minus 2 mil. 

                Ersättningsbeloppet skall som tidigare vara 10 kr/ mil. 
(motsvarar nuvarande bensinpris). 

 
8/4 2002 Beslutades att årsavgiften skall vara betald den sista februari 

för att få deltaga i årets arrangemang. 
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8/4 2002 Beslutades att höja avgiften vid medlemsmiddagen från 75 kr till 
90 kr. 

22/5 2002 Beslutades att Sven-Olof Kvist och Leif Svensson har fullmakt 
  Som firmatecknare vid bank och postgiroärenden. 
 
16/9 2002 Beslutades att Styrelsemedlemmarna enligt tidigare tradition 
  Deltager vid medlemsmiddagen utan att betala. 
 
 
 5/12 2002 Beslutades att Håkan Royne skall få ersättning med 10 kr/mil 
  för resa till årsmötet den 18 mars 2002.  
 
18/3 2003 Beslutades att ordföranden Sven-Olof Kvist är föreningens  
  Firmatecknare. 
 
18/3 2003 Beslutades att Sven-Olof Kvist och Leif Svensson var för sig 
  är behöriga att teckna föreningens Postgiro och Kapitalkonton. 
 
18/3 2003 Beslutades att Leif Svensson och Sven-Olof Kvist är behöriga 
  Handha postboxen. 
 
 2/4 2003 Beslutades att föreningen i fortsättningen svarar för kostnader 
  8000 kr för bollspel inomhus. 
 
 2/4 2003 Merkostnaden för att behålla postgirot kommer att bli 
  250 kr/år, varför det beslutades att ej vidtaga någon  
  Åtgärd beträffande postgirot. 
 
 2/4 2003 Hemsida. Skall vi ha en sådan? 
  Beslutades att ta upp ämnet nästa år 2004. 
 
 7/5 2003 Trimbingo i samverkan med Saab-korpen? 
  Beslutades att bordlägga frågan tillsvidare. 
 
17/9 2003  Kostnadsläget för boul-spel. 
  Utomhus ingen kostnad. 
  Kostnad i nya lokalen inomhus 15120 kr/säsong. 
  Styrelsen beslutade att föreningen bidrar med 10000 kr 
  för år 2004. 
 
31/10 2003 Diskuterades om ev. firande av föreningens 30-års jubileum. 
  Beslutades att inte arrangera något speciellt förutom att 
  Sven-Olof nämner detta vid välkomnandet till medlems- 
  middagen. 
 
 3/12 2003 Om reseersättning. 
  Beslutades att reseersättning endast skall utgå för tjänster 
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  Inom Linköpings Kommun och ej till styrelsemöten. 
  Ersättningsbeloppet skall vara som tidigare 10 kr/mil. 
 
19/1 2004 Beslutades att vid årsmötet ta upp om stadgeändring av § 9. 
  Annonsering av årsmötet i flygbladet strykes. 
 
19/1 2004 Beslutades att föreslå vid årsmötet en höjning av årsavgiften 
  till 100 kr. 
 
16/3 2004 Beslutades att föreningens ordförande Sven-Olof Kvist 
  Är föreningens firmatecknare. 
 
16/3 2004 Beslutades att Sven-Olof Kvist och Leif Svensson var för sig 
  är behöriga att teckna föreningens Postgiro och Sekura 

räntefond. 
 
16/3 2004 Beslutades att Leif Svensson och Sven-Olof Kvist är 
  Behöriga att handha postboxen. 
 
 
16/3 2004 Beslutades att priset för medlemsmiddagen skall höjas 
  till 150 kr 
 
10/5 2004 Beslutades att ge Gert Larsson och Milton Moberg i uppdrag 
  att tillsammans med ordföranden Sven-Olof Kvist kontakta 
  alternativt skriva brev till styrelsen för Saab angående det 
  Borttagna bidraget till medlems middag. 
 
13/9 2004 Beslutades att inför höstens Boulespel bidra till hyran med 
  5000 kr.  
  Nytt beslut för 2005 tages senare. 
 
7/12 2004 Beslutades beträffande uppvaktning inom föreningen följande: 
 
  Styrelseledamöter uppvaktas vid 70 år och därefter vart 10: år. 
  Hedersmedlemmar uppvaktas vid 80 år och därefter vart 10: år. 
 
  I inget fall skall enskild medlem uppvaktas eftersom föreningen 
  Normalt inte har tillgång till födelsedata. 
  Här kan dock tänkas att styrelsen har kännedom om medlems 
  90 eller 100 årsdag och bedömer att ev. uppvaktning är på 

plats. 
 
  Styrelsen kan dock med hänsyn till omständigheter vidta 
  Uppvaktning vid annat tillfälle än ovan. 
 
  Andra uppvaktningar exempelvis avgående styrelseledamot 
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  eller funktionär, annan aktiv åtgärd för föreningen o s v berörs 
  Inte av ovanstående alternativ. 
 
 
17/1 2005 Beslutades att styrelsen utser Hedersmedlem i föreningen. 
   
  Till Hedersmedlem utses medlem efter 10 årigt styrelsearbete 
  Eller annat kriterium som tillfört föreningen något 

värdeskapande. 
 
 
 
22/2 2005 Beslutades att utse Bengt Hylén till Hedersmedlem i föreningen. 
 
  Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift 100 

kr för 2006 . 
 
 
 
16/3 2005 Beslutades att Sven-Olof Kvist var för sig är behöriga att teckna 
  Föreningens postgiro och Sekura räntefond. 
 
16/3 2005 Beslutades att Leif Svensson och Sven-Olof Kvist är behöriga 
  Att handha postboxen. 
 
14/9 2005 Styrelsen beslutade att ge 5000 kr som bidrag till Boule 

verksamheten. 
 
14/9 2005 Beslutades att styrelsemedlemmar betalar ej någon avgift för 
  Medlemsmiddagen utan erhåller detta som ersättning för 
  Styrelsearbetet. 
 
28/2 2006 Beslutades att till årsmötet föreslå oförändrad medlemsavgift 
  100 kr för 2007. 
 
22/3 2006 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
   Var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
22/3 2006 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig är behöriga att teckna föreningens 
  Plussgiro och Sekura räntefond. 
 
 
22/3 2006 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att 
  handha postboxen är kassören Leif Svensson och 
  ordföranden Benny Wigren. 
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27/4 2006 Enligt stadgarna krävs 15 års tjänstemanna anställning på Saab 
  Linköping för att kunna bli medlem i STPL. 
  Owe ställde frågan huruvida det är dags att ändra detta till färre 
  År för att få in nya medlemmar i föreningen. 
  Beslutades att diskutera detta för att till årsmötet 2007 

eventuellt föra fram ett ändringsförslag. 
 
 
18/5 2006 Beslutades att under hösten påbörja arbetet med att införa en 

hemsida i föreningen. 
 
 
20/9 2006 Beslutades att styrelsemedlemmarna deltar i 

medlemsmiddagen utan kostnad. 
 
 
9/1 2007 Beslutades att styrelsen handlägger möjlighet till medlemskap i 

föreningen då sökanden ej har stipulerade 15 år enligt 
  Stadgarna. 
 
 
20/3 2007 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
 
20/3 2007  Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig är behöriga att teckna föreningens 
  Plusgiro och Sekura räntefond. 
 
 
20/3 2007 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 

postboxen är kassören Leif Svensson och ordföranden Benny 
Wigren. 

 
20/3 2007 Då det blev ett positivt svar från årsmötet, beträffande införande 
  av hemsida i föreningen, måste arbetsgruppen för hemsidan, 
  så snart som möjligt få till ett möte med Göran Strömfelt, 
  För att bl.a. diskutera den fortlöpande uppdateringen. 
  Beslutades att ge 500 kr som kostnadsersättning till Göran för 

det inledande arbetet. 
  Beträffande årlig kostnadsersättning skall arbetsgruppen ta  
  upp detta med Göran. 
 
24/4 2007 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och vice ordföranden  
  Owe Eckerberg bemyndigas tillstånd att tillsammans få ge  
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  tillstånd till medlemskap i STPL då sökanden ej uppnått 
stipulerade 15 års anställning vid Saab . Skall vid 
nästkommande styrelsemöte redovisas samt dokumenteras i 
styrelsemötesprotokollet. 

 
24/4 2007 Bestämdes att för att kunna bli utnämnd till hedersmedlem skall 

man ha varit ledamot eller suppleant i styrelsen i 10 år . 
 
16/5 2007 Årsmötesprotokollet var tillbaka godkänt och påskrivet av  
  Ordföranden och justeringsmän. Dessa hade emellertid uttryckt
  önskemål om att årsmöteshandlingarna skall bifogas årsmötes
  protokollet. Beslutades att vid nästa årsmöte uppfylla detta. 
 
31/10 2007 Beslutades att ansöka hos Plus – girot om Företagskonto. 
  Behöriga att handlägga detta företagskonto är var för sig 
  Leif Svensson och Benny Wigren. 
 
5/12 2007 Beslutades av styrelsen, att förutom Benny som ordförande 
  och Leif som kassör skall Owe som registrator vara behörig 
  att logga in på föreningens plusgiro på Internet. 
 
19/2 2008 Beslutades att till årsmötet föreslå oförändrad årsavgift 
  100 kr för 2009 . 
 
13/3 2008 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
13/3 2008 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig är behöriga att teckna föreningens 
  Plusgiro och Sekura räntefond samt att Owe Eckerberg som 
  Registrator har behörighet att logga in på föreningens Plusgiro 
  på Internet för att enbart läsa. 
 
13/3 2008 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
  Postboxen är kassören Leif Svensson och ordföranden 
  Benny Wigren. 
 
10/4 2008 Beträffande motionscentralens vara eller inte vara i framtiden 
  Cirkulerar idag en mängd obekräftade rykten. 
  Beslutades att Jan Karlsson kontaktar Jan Germundsson  
  Ekonomiansvarig Saab och Peder Johansson ordf. Saab  
  korpen, för att om möjligt få fram vad som gäller för framtiden, 
  för att så snart som möjligt vidarebefordra denna information till 
  Föreningens medlemmar genom bl. a Hemsidan. 
 
14/4 2008 Angående skrivelse från Föreningen Seniorerna som gärna ser 
  Stal som Hang on medlem. 
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  Beslutades att Benny kontaktar Rudolf Karlsson i Skidveteran- 
  en (är medlem) på frågan vad det innebär att vara medlem. 
 
12/5 2008 Beslutades att Bengt- Åke Karlsson ersätter Carl – Erik 
  Svensson i frågor med Terrassen. 
 
28/5 2008 På fråga från Leif huruvida revisorerna skall kunna utses som 
  Hedersmedlem efter 10 års revisionsarbete. 
  Beslutades att styrelsebeslut från 17 januari 2005 skall gälla. 
  Till hedersmedlem utses medlem efter 10 årigt styrelsearbete 

Eller annat kriterium som tillfört föreningen något värde-
skapande. 

  Detta innebär att revisorerna får uppvaktas på annat sätt. 
 
5/2 2009 Beslutades att till årsmötet föreslå oförändrad årsavgift 100 kr 
  per medlem för 2010. 
 
 
13/3 2009 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Leif 
  Svensson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
13/3 2009 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Leif 
  Svensson var för sig är behöriga att teckna föreningens 
  Plusgiro och Sekura räntefond samt att Owe Eckerberg som 
  Registrator har behörighet att logga in på föreningens  
  Plusgiro på internet för att enbart läsa. 
 
13/3 2009 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
  Postboxen är kassören Leif Svensson, ordföranden Benny 
  Wigren och Owe Eckerberg. 
 
7/4 2009 Beslutades att avgiften för medlemsmiddagen skall vara 
  oförändrad 150 kr. 
 
5/5 2009 Frågan om eventuellt byte av föreningslokal diskuterades. 
  Beslutades att avvakta vidare utredning/förslag och beslut  
  från Saab. 
 
8/6 2009 Då kaffestunden är en helig del av våra styrelsemöten, och den 
  befintliga kaffebryggaren är uttjänt, beslutades att Gunborg 
  bemyndigades att ansvara för inköp av en bryggare av hög 
  kvalitet.  
 
9/9 2009 Beslutades att i höstutskicket påpeka att årsavgiften skall 
  Betalas i samband med vårutskicket. 
 
 



 9 

7/1 2010 Beslutades att föreningens Hemsida, skall läggas upp på ett  
  nytt Webbhotell. Benny kontaktar Göran Strömfelt för denna
  uppdatering. 
 
23/2 2010 För att underlätta Leifs arbete med bokföring och uppföljning 
  Av resp. aktivitets deltagare, beslutades att tillsända honom 
  En avprickad deltagarförteckning efter avslutad aktivitet. 
 
23/2 2010  Beslutades att föreslå årsmötet en ändring av medlemsavgiften 
  till 150 kr.  
  
 
 
11/3 2010 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
11/3 2010 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Leif 
  Svensson, var för sig är behöriga att teckna föreningens  
  Plusgiro och Sekura räntefond, samt att Owe Eckerberg 
  som registrator har behörighet att logga in på föreningens 
  Plusgiro på internet för att enbart läsa. 
 
11/3 2010 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
  postboxen är kassören Leif Svensson, ordföranden Benny 
  Wigren och registratorn Owe Eckerberg. 
 
13/4 2010 Beslutades efter diskussion beträffande texten på diplomet 
  för Hedersmedlem att detta skall revideras. Jan fick i uppdrag 
  Att genomföra denna uppdatering. 
 
11/5 2010 Beslutades att föredraget med Åke Karlsson i febr. skall 
  kosta 145 kr per deltagare. 
 
7/9 2010 Beslutades att tillskriva de medlemmar som betalat in 100 kr 
  för 2011, om att betala in ytterligare 50 kr då avgiften för 
  2011 är 150 kr. 
  Enligt tidigare beslut gäller inbetald medlemsavgift efter 1 nov. 
  Även för nästkommande år. 
 
6/10 2010 Mötet beslutade att det vid STPL – aktiviteter överlämnas 
  en present/gåva till guide eller motsvarande samt chaufför 
  vid långresor som ett tack för väl genomförd aktivitet/resa. 
  Kostnaden specificeras till kassören. 
  Ansvarig: STPL programansvarig. 
 
7/12 2010 Beslutades att priset för medlemsmiddagen skall vara oför- 
  ändrad 190 kr kommande år. 
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7/12 2010 Beslutades att alla deltagarlistor för resp. aktivitet, skall 
  kontrolleras mot medlemsregistret, för att tillse att alla deltagare 
  Är medlemmar i föreningen. 
  Deltagarlistorna skall alltid skickas till Owe och Leif. 
 
7/12 2010 Beslutades att Göran Strömfelt, innan han lägger ut foton på 
  Hemsidan skickar över till någon i styrelsen, för kontroll av 
  lämpligheten avseende antal och innehåll. 
 
22/2 2011 Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad årsavgift 150 kr för 
  2012.  
 
10/3 2011 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
10/3 2011 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson var för sig  ,är behöriga att teckna föreningens 
  Plusgiro och Sekura räntefond ,samt att Owe Eckerberg som 
  registrator ha behörighet, att logga in på föreningens Plusgiro 
  på internet för att enbart läsa.  
 
10/3 2011 Beslutades att ha kvar Postbox 11050 och behöriga att handha 
  postboxen är kassören Leif Svensson och ordföranden Benny 
  Wigren. 
 
12/4 2011 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Leif Svensson samt vice ordföranden Owe Eckerberg var för 
  sig är behöriga att teckna föreningens Plusgiro och Sekura 
  Räntefond. 
 
12/4 2011 Beslutades att ha kvar Postbox 11050 och behöriga att handha 
  Postboxen är kassören Leif Svensson, ordföranden Benny 
  Wigren och vice ordföranden Owe Eckerberg. 
 
8/6 2011 På grund av att Leif Svensson avsagt sig uppdraget som 
  kassör, beslutades att vice kassören Owe Eckerberg går in 
  som kassör för resterande del av verksamhetsåret. 
 
8/6 2011 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören 
  Owe Eckerberg var för sig är behöriga att teckna föreningens  
  Plusgiro och Sekura räntefond. 
 
8/6 2011 Beslutades att ha kvar Postbox 11050, och behöriga att 
  handha Postboxen är kassören Owe Eckerberg och 
  ordföranden Benny Wigren. 
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5/9 2011 Benny redovisade en skrivelse från Linköpings kommun  
  Avseende: Vill din organisation samverka med kommunen ? 
  Hur då ? Varför ? 
  Beslutades att ej deltaga i detta då det ej stämmer med STPL 
  målsättningar. 
 
13/10 2011 Beslutades att sista anmälningsdag till medlemsmiddagen  
  2012  tidigarelägges till fredag 15oktober. 
  
  
22/2 2012 Beslutades att föreslå årsmötet den 15 mars oförändrad 
  årsavgift 150 kr för 2013. 
 
22/2 2012 Diskuterades eventuellt byte av musik och underhållning 
  vid medlemsmiddagen. 
  Beslutades att göra en förändring ,och kontakta Happy- Hour- 
  Band för musik och underhållning vid medlemsmiddagen. 
 
22/2 2012 Benny redovisade skrivelse från KOOPTIMA omsorgskontoret 
  Linköpings Kommun beträffande möjlighet till administrativ hjälp 
  för STPL. Beslutades att detta berör ej STPL. 
   
 
15/3 2012 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Kjell 
  Wahlfridsson ,var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
15/3 2012 Beslutades att ordföranden Benny Wigren , kassören Kjell 
  Wahlfridsson samt vice ordföranden Owe Eckerberg ,var för 
  sig är behöriga att teckna föreningens Plusgiro och Sekura 
  Räntefond. 
 
15/3 2012 Beslutades att ha kvar postbox 11050, och behöriga att handha 
  postboxen är ordföranden Benny Wigren och vice ordföranden 
  Owe Eckerberg. 
 
3/10 2012 Då STPL firar 40 årsjubileum2013 beslutades föreningen gör 
  om medlemsmiddagen till Jubileumsfirande. Datum bestämdes 
  för jubileumsfirandet till den 14 november 2013. 
 
31/10 2012 Beslutades att Irma Nygren ansvarar för all bokning av  
  Hörsalen Terrassen Saab för föreningens aktiviteter. 
 
20/2 2013 Beslutades att tidpunkt för betalning av årsavgiften kvarstår 
  enligt styrelsebeslut den 8/4 2002. Årsavgiften skall vara 
  betald den sista februari för att få deltaga i årets arrangemang. 
 
20/2 2013 Beslutades att föreslå årsmötet den 14 mars oförändrad  
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  årsavgift 150 kr för 2014. 
 
14/3 2013 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Kjell 
  Wahlfridsson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
 
 
 
 
14/3 2013 Beslutades att ordföranden Benny Wigren, kassören Kjell 
  Wahlfridsson samt vice ordföranden Owe Eckerberg var för sig 
  är behöriga att teckna föreningens Plusgiro och Sekura  
  räntefond.– 
 
14/3 2013 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
  Postboxen är ordföranden Benny Wigren och vice ordföranden 
  Owe Eckerberg. 
 
15/5 2013 Benny redovisade skrivelse från dhr/Linköpings- avdelning 
  angående inbjudan till presentation av styrketränings- 
  programmet Tur o Retur. 
  Beslutades att detta ej är något för STPL att deltaga i. 
 
9/12 2013 Datum för medlemsmiddagen 2014 beslutades till den 13 nov, 
  och att avgiften för medlemsmiddagen höjes till 250 kr per  
  deltagare. 
 
9/12 2013 Beslutades om inköp av USB minne för att säkerställa STPLs 
  historik för framtiden. 
  Jan ansvarar för inköp och överföring av befintlig historik till 
  USB minnet. 
 
8/1 2014 Beslutades att skicka in 3000 kr till Barndiabetesfonden som 
  ersättning till Professor Johnny Ludvigsson för lunchkåseriet 
  den 5 febr. 
 
26/2 2014 Beslutades att föreslå årsmötet den 13 mars oförändrad  
  årsavgift 150 kr för 2015. 
 
13/3 2014 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och kassören Kjell 
  Wahlfrisson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
13/3 2014 Beslutades att ordföranden Benny Wigren, kassören Kjell 
  Wahlfridsson samt vice ordföranden Owe Eckerberg var för 
  sig är behöriga att teckna föreningens Plusgiro och 
  Sekura räntefond. 
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13/3 2014 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
  är ordföranden Benny Wigren och vice ordföranden Owe 
  Eckerberg. 
 
7/5 2014 Policy beträffande uppvaktningar från STPL till medlemmar, 
  hedersmedlemmar och styrelsemedlemmar vid födelsedagar 
  beslutades enligt följande: 
  Styrelsemedlemmar uppvaktas vid 70 år och därefter vart 
  10;de år samt hedersmedlemmar vid 80 år och därefter vart 
  10;de år. I inget fall skall enskild medlem uppvaktas eftersom 
  föreningen normalt inte har tillgång till födelsedata. 
  Här kan dock tänkas att styrelsen har kännedom om medlems 
  90 årsdag eller 100 årsdag och bedömer att uppvaktning är på  
  sin plats. 
  Styrelsen kan även med hänsyn till andra omständigheter vidta 
   uppvaktning vid annat tillfälle än ovan. 
 
10/12 2014 Beslutades att behålla postboxen under 2015. 
 
10/12 2014 Beslutades om oförändrat pris 250 kr för medlemsmiddagen  
  2015. 
 
7/1 2015 Beslutades att Boulverksamheten framledes skall fortsätta som 
  tidigare med stöttning från styrelsen. 
 
25/2 2015 Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad årsavgift 150 kr 
  för 2016. 
 
19/3 2015 Beslutades att ordföranden Tommy Ottosson och kassören Kell 
  Wahlfridsson var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
19/3 2015 Beslutades att kassören Kjell Wahlfridsson samt vice ordf. Owe 
  Eckerberg var för sig är behöriga att teckna föreningens 
  Plusgiro och Sekura räntefond. 
 
19/3 2015 Beslutades att ha kvar postbox11050 och behöriga att handha 
  Postboxen är ordföranden Tommy Ottosson och vice ordf. 
  Owe Eckerberg. 
 
6/5 2015 Beslutades att föreslaget dokument för årets aktiviteter skall 
  Användas som planeringsunderlag samt även införas på 
  Hemsidan. 
  Ansvarig Lars Boman. 
 
22/6 2015 Beslutades att ordföranden Tommy Ottosson och kassören 
  Owe Eckerberg var för sig är föreningens firmatecknare. 
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22/6 2015 Beslutades att kassören Owe Eckerberg samt vice kassören 
  Lars Boman var för sig är behöriga att teckna föreningens 
  Plusgirokonto och Sekura räntefond. 
  Kjell Wahlfridsson skall ej ha någon behörighet då han på egen 
  begäran avgått ur styrelsen. 
 
19/9 2015 Beslutades att Börje Belking som föreningens nya Webbmaster 
  skall deltaga vid kommande styrelsemöten. 
 
16/9 2015 Beslutades att någon från valberedningen skall närvara 
  vid kommande styrelsemöten. 
 
7/10 20015 Beslutades att välja Börje Belking som adjungerande ledamot 
  i styrelsen inkl. Webbmaster för Hemsidan. 
 
7/10 2015 Beslutades att upprätta en extern kontaktlista. 
  Ansvarig: Lars Boman. 
 
28/10 2015 Reseersättning till möten samt telefonersättning. 
  Beslutades enlig följande: 
  Reseersättning skall utgå för ”Tjänsteresa.” 
  Ej för resa inom Linköpings Kommun. 
  Om man däremot bor utanför Linköpings Kommun skall 
  ersättning utgå för resan tur och retur minus 2 mil. 
  Ersättningsbeloppet skall vara15 kr/mil. 
  Telefonersättning utgår med 2 kr per samtal som tidigare. 
 
10/3 2016 Beslutades att ordföranden Tommy Ottosson  
   och kassören Owe Eckerberg  var för sig är 
  föreningens firatecknare. 
 
10/3 2016 Beslutades att  kassören Owe Eckerberg samt vice kassören 
  Lars Boman var för sig är behöriga att teckna föreningens 
  Plusgiro och Sekura räntefond. 
 
10/3 2016 Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
  Postboxen är ordförande Tommy Ottosson och vice ordförande 
  Owe Eckerberg. 
 
15/6 2016 Beslutades om inköp av 2000 kuvert. Ombesörjes av Owe. 
 
17/8 2016 Beslutades att Lasse, Thomas och Owe kollar upp möjlighet 
  till bättre ränta genom byte av fond/bank eller annan möjlig-
  het. 
 
21/9 2016 Beslutades att överföra Segura räntefond till SBAB. 
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19/10 2016 Beslutades att avgiften för medlemsmiddagen 2017 sänkes 
  till 200 kr . 
 
19/10 2016 Beslutades att medlemsmiddagen 2017 hålles 9 november. 
 
 
 
  
 
13/3 2017  Föreningens firmatecknare. 

Beslutades att ordföranden Tommy Ottosson 450312-2113 och 
kassör Lars Boman 510528- 1934 var för sig är föreningens 
firmatecknare. 

 
  Behörighet för föreningen Plusgiro 525480-0 och SBAB 
  Beslutades att, kassören Lars Boman samt 

vice kassören Owe Eckerberg var för sig är behöriga att teckna 
föreningens 

  Plusgiro och SBAB 
  Postbox 11050. 

Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
postboxen är ordförande Tommy Ottosson och kassören Lars 
Boman . 

 
    
 
8/3                     Föreningens firmatecknare. 
  Beslutades att ordföranden Tommy Ottosson och kassör Lars  
  Boman var för sig är föreningens firmatecknare. 
 
  Behörighet för föreningen Plusgiro 525480-0 och SBAB 
  Beslutades att, kassören Lars Boman samt 

vice kassören Kjell Johansson var för sig är behöriga att teckna 
föreningens Plusgiro och SBAB 

 
  Postbox 11050. 

Beslutades att ha kvar postbox 11050 och behöriga att handha 
postboxen är ordförande Tommy Ottosson och kassören Lars 
Boman . 

 
 
22/10 2018       Beslutades att ansöka om Bankgiro hos Kinda Ydre Sparbank. 
  Ansvarig för ansökan är Lars Boman. 
 
 
21/11 2018       Beslutades att avveckla Postgirot till den 31 dec. och övergå till 
  Bankgiro 691-1374 
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Beslutades att ändra bilersättningen till Skatteverkets gräns för 
att betala skatt. För närvarande 18;50 per mil.  

 
 
 

¤ Beslutades att ändra föreningens bilersättning till 18,50 kr per 
mil. 
¤ Beslutades att avsluta Postgirot till den 31 dec. 2018 och 
ersätta detta med        Bankgiro 691-1374. 
¤ Beslutades att kortresor skall omfatta endagsresor. 
¤ Beslutades att medlemsmiddagen 2019 skall genomföras 
torsdagen den 7 november 
¤ Beslutades att årsmötet 2020 skall hållas den 5 mars. 

 
 
12/12 2018     Styrelsemötesbeslut. 

Beslutades att DSV överför årets överskott till Stipendiefonden. 
Beslutades att godkänna förslag till aktivitetsprogram 2019 att 
skickas ut till medlemmarna. 

  
14/5 2019    Beslutades att inte lägga ut några aktiviteter i juni, juli och 

augusti.  
 
11/12 2019 Beslutades att avgiften för medlemsmiddagen ska höjas till 250 

kr för 2020. 
 
19/11 2020       Beslutades att ingen medlemsavgift för 2021 uttages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


