
STPL 
SAAB Tjänstemanna- 
pensionärer LINKÖPING 
 

PROTOKOLL 
Fört vid STPL styrelsemöte  011212 
Lokal:Mjellerumsgården Valla. 
Närvarande:  Håkan Ryne                
 Sven-Olof Kvist 
 Jan Karlsson 
 Ove Eckerberg 
 Ingemar Rasmusen 
 Marianne Lindwall 
 Gunborg Bladh 
 Carl-Erik Svensson 
Frånvarande: Lars Sandgren 
 
 1.    Mötets öppnande. 
 Ordföranden Håkan hälsade alla välkomna till Mjellerumsgården och förklarade
 mötet öppnat. 
 
 
2.  Godkännande av dagordningen. 

Efter smärre justering godkändes förslag till dagordning. 
 

 
 3. Föregående mötesprotokoll genomgång och godkännande. 
  Protokoll från möte 011101 godkändes efter genomgång. 
 
4.    Rapport från resesamordnaren. 

• Rapporterades att resan till julmarknaden i Köpenhamn genomförts med 36 
deltagare.Det var en trivsam resa med Saida från Wikingbuss som uppskattad 
reseledare. 

• Program 2002 
                  Förslag till program för aktiviteter  första halvåret 2002 gicks igenom  och 
            godkändes.  
 
5. Medlemsmiddagen den 7:e november-kommentarer. 

Det var en uppskattad och välarrangerad medlemsmiddag.Några synpunkter 
      finns emellertid att tänka på inför nästa middag 2002. 

• Bordens placering så att alla kan se höra på ett bra sätt. 
• Ej så dyrt uppträdande.Ev Alve Gustafsson Kisa till nästa middag.Jan  undersöker. 

Vi skall inte ha någon Saab-dragning på Medlemsmiddagen,utan endast på 
Årsmötet. 

• Hur få bättre närvarokontroll på deltagarna samt hjälp vid utskick av biljetter?Tages 
upp inför nästa medlemsmiddag. 

 
 
 



 
 
6. Vår hemsida på Saabs intranet. 

Efter diskussion framkom frågan huruvida vi har något behov av en hemsida i 
föreningen.Tages upp för beslut vid nästa möte. 

 
 
7. Regler som är fastställda av styrelsen skall smalas i ett dokument. 

Håkan tar fram förslag till nästa möte. 
  

 
8. Brevet till Bengt är skickat. 

Svar har skickats på Bengt Hyléns brev. 
 
 
9. Besök på Saab en gång per år.Kontakt skapas med Göran Fransson. 

Beslutades att försöka genomföra ett besök på Saab under hösten 2002. 
 
 
10. Pressombudsman utses. 

Beslutades att Jan Karlsson tar sig an denna uppgift. 
 
 
11. Förslag till ändring av stadgarna,om annonsering i flygbladet med anledning 

av att många sagt upp abonemanget på flygbladet.    
• Jan kontaktar Eva Bastefjord för att kontrollera hur många som sagt upp 

abonnemanget på flybladet.Jan undersöker  om annonsering kan göras i Corren. 
 
 
12. Ingen avgift efter ett viss datum. 

Beslutades att alla som anmäler sig efter den 1/11 blir medlemmar i STPL men betalar 
 årsavgift för nästkommande år. 

 
 
13. Underlag till försättsblad till nästa utskick. 

Håkan ombesörjer att försättsblad för utskick finns färdigt till den 14/1. 
 
 
14. Årsmötet den 19 mars 2002. 

Årsmötet är bestämt till den 19 mars kl 1400 i Terassens hörsal. 
• Carl-Erik ansvarar för att lokal,kaffe/te samt kaka blir beställt. 
• Håkan kontaktar Lennart Sindahl på Saab angående Saab informationen. 
• Dagordning klar till 14/1  ansv. Håkan. 
• Verksamhetbeskrivning klar 14/1. ansv Jan 
• Bokslut och budget klar 14/1. ansv. Ove 
• Ev. motioner skall vara inlämnade till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.  

 
 
 



 
15. Rapport från kassören. 
  Behållning:  
  Kapitalkonto   95594 
  Postgiro    33553 
  Kassan  2329 

   131476 
 
 Kvarstående ej betalade utgifter ca 7500 kr. 
 Behållningen kommer att  vid årets slut vara ca 115000 kr. 
 
 
16. Övriga frågor. 

För att underlätta administrationen bör ett databaserat bokföringssystem införskaffas. 
 
 
17. Nästa möte. 

Bestämdes att nästa möte skall vara både styrelsemöte samt utskick av programmet 
2002.Nästa möte bestämndes till måndag den 14 januri kl 900 i klubblokalen.  

 
 
18. Avslutning. 

Ordföranden tackade alla  för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
Styrelsemötet samt hedersmedlemmar,valberedning och revisorer samlades därefter till 
en gemensam jullunch på Mjellerumsgården. 
 
 
Linköping Dag som ovan. 
 
Vid protokollet   ……………………..                  Justerat……………………… 
 
                               Jan Karlsson                                             Håkan Ryne 
                                   Sekr.                                                            Ordf. 
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