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PROTOKOLL 
Fört vid STPL styrelsemöte  020408 
Lokal:Serpentinvägen 8. 
 
 
 
Närvarande: Håkan Ryne 
 Sven-Olof Kvist 
 Leif Svensson 
 Jan Karlsson 
 Owe Eckerberg 
 Ingemar Rasmusen 
 Margareta Jarskog 
 Carl-Erik Svensson 
 Gunborg Bladh 
 Sune Pettersson 
Frånvarande: Lars Sandgren 
 
 
1. Mötets öppnade. 
 Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordningen. 
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
3. Föregående mötesprotokoll.Genomgång och godkännande. 
 Protokoll från möte 020311 och 020319 godkändes utan anmärkning. 
 
 
4 . Vår Hemsida ( vilande ). 
 Håkan föredrog ett förslag till Hemsida att fundera över till nästa möte. 
     
 
5. Regler som är fastslagna av Styrelsen ska samlas i ett dokoment. 
 Erhållet dokument revideras av resp. till nästa möte 
 
  
6. Reseersättning till möten. 
 Reseersättning för resa till styrelsemöten diskuterades. 
 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. 

 Beslutades att ersättningsbeloppet skall som tidigare vara 10 kr per mil.( Motsvarar 
 nuvarande bensinpris) 
  
   
 
 
 



 
7. Utskick; juni 2002 
 Bestämdes att höstens utskick skall göras onsdag den 22 maj kl 0900 i 

klubblokalen. 
 Arbetsgruppen ( Ingemar,Gunborg, Carl-Erik och Sune ) samlas måndag den 15 

april för sammanställning av underlag för utskicket. 
 Färdigt material till tryck vecka 20. Ansvarig Ingemar . 
 
 
 
8 . Rapport från kassören. 
 637 medlemmar har hitintills betalat årsavgiften. 
  
 Behållning : 
 Kassan      48   kr 
 Bank 89673  kr 
 Postgiro 41557  kr
                        131278   kr 
 
 Ej betald faktura           980   kr 
 Likviditet                  130298  kr 
 

Beslutades att årsavgiften skall vara betald för den sista februari för att få deltaga i årets 
arrangemang. 

 
 
 
 

9. Rapport från resesamordnaren. 
 Beträffande planerade arrangemang fanns inget nytt att rapportera. 
  
 Höstens program kommer att detaljeras av arbetsgruppen den 15 april utifrån följande  
 grovplanering: 
 Augusti Inga aktiviteter 
 September Svamp i naturen prel.11/9 
  Stockholm  Taatoo  8/9 
  Saab besök ? 
 Oktober Stockholm Cirkus Chess  17/10 och 30/10 
 November Medlemsmiddag  13/11 alt. 20/11 
 December/Jan Qigong  10/12  och 14/1-03 
   
 
 
 
 

 
 
 
10. Övriga frågor. 

.   Beslutades att höja avgiften vid medlemsmiddagen från 75 kr till 90 kr. 
 
 
 
 
 
 



 
 

11. Nästa möte. 
Bestämdes till onsdag den 22 maj kl 0900 i klubblokalen isamband med utskick av 
höstens program. 
 
 
 
 
 

12. Avslutning. 
Ordföranden tackade för den  visat intresse och  förklarade därmed mötet avslutat . 

 
 
 
      
 
. 
Linköping dag som ovan 
 
 
 
 
Vid protokollet…………………………               Justerat………………………….. 
                       Jan Karlsson                                               Håkan Ryne 
                           Sekr.                                                           Ordf. 
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