
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee    003311003311  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  SSvveenn--OOllooff  KKvviisstt  
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  IInnggeemmaarr  RRaassmmuusseenn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaaddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  oocchh  fföörrkkllaarraaddee  mmöötteett  ööppppnnaatt..  
  
  
22..  GGooddkkäännnnaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinnggeenn..  
  FFöörrssllaagg  ttiillll  ddaaggoorrddnniinngg  ggooddkkäännddeess..  
  
33..  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll..  
  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  ggooddkkäännddeess  uuttaann  aannmmäärrkknniinngg..  
  
  
44..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
 Inget speciellt att rapportera 
  
  
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  kkaassssöörreenn..  
    
    
  EEkkoonnoommiisskk  rraappppoorrtt  ::  
  KKaassssaa                        22115599  
 Postgiro       113425 
 Bank       90450 
                     206034 inkl. 35280 inbetalat till medlemsmiddagen.                    
  
          
 
  
66..  LLääggeessrraappppoorrtt  ffrråånn  rreesseessaammoorrddnnaarreenn..  
 Ingemar rapporterade följande från aktivitetsfronten: 
 

• Resan till Prag / Dresden  22 – 29 sept. genomfördes på ett lyckat sätt med 47 
deltagare. 

• Stockholmsresan till Chinateatern 16 oktober innebar 2 bussar med 48+48 
deltagere. 

• Julresan till Celle / Goslar inställd på grund av för få anmälda. 
• Kåseriet den 4 febr.2004 kommer att bli som planerat. 
 

 



77..  AAvvssttäämmnniinngg  aavv  fföörrbbeerreeddeellsseerr  iinnfföörr  mmeeddlleemmssmmiiddddaaggeenn  1199  nnoovveemmbbeerr..  
 Mat o dryck,biljetter,ljud,podie,underhållning,lotteri o vinster mm. 

• Mat,ljus o ljud klart enligt Carl-Erik 
• Enl.Leif har 407 st excl.  okestern placerats vid borden. 
• Biljetter är utskickade. 
• Podie OK 
• Underhållning OK 
• Lotteri och vinster. Leif ombesörjer att lotterier och vinster ( 20 vinflaskor) 

införskaffas. 
• Styrelsen samlas kl 1500. 

    
 
 
 
8. Ideér inför nästa programutskick. 
 Utifrån aktivitetslista från Ingemar diskuterades och framfördes följande 
 aktiviteter att bearbeta vidare i arbetsgruppen. 
 ”Hemma” 
 Tekniska Verken 
 Lunchteater 
 Lunch-kåseri 
 Saab 
 
 Dagsresa 
 Fyn 3 dgr. 
 
 Långresa 
 Österrike /Saalbach 7 dgr 
 
 
9. Övriga frågor. 
 Diskuterades om ev firande av 30 årsjubileum.Beslutades att inte arrangera något 
 speciellt utan Sven-Olof nämner detta vi välkomnandet till medlemsmiddagen 
 
 
 
10. Nästa möte. 
 Bestämdes till onsdagen den 3 december kl 900 i Mjellerumsgården Valla. 
 Efter mötet bänkar vi oss  för sedvanlig jullunch. 
 
 
 
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avsluta 
 
 
 
 
 
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Sven-Olof Kvist 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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