
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  22    005500441111  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Sven-Olof Kvist 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn    
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TToorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaaddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  SSvveenn--OOllooff  KKvviisstt  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett  oocchh      
 förklarade mötet öppnat. 
  
22..  GGooddkkäännnnaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinnggeenn..  
  FFöörrssllaagg  ttiillll  ddaaggoorrddnniinngg  ggooddkkäännddeess..  
  
33..  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll..  
  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  ggooddkkäännddeess  uuttaann  aannmmäärrkknniinngg..  
  
44..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  kkaassssöörreenn..  
  BBeehhåållllnniinngg::  
    
  II  kkaassssaann      11991111    kkrr        
  PPoossttggiirroo                                          99335599    kkrr        
 Räntefond                                     152457 kr                          
                                        116633772277  kkrr    
  
                                                                         
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn    rreeggiissttrraattoorrnn..  
 Föreningen har för närvarande 599 medlemmar mot budgeterat 675. 
 Det finns tyvärr en viss vikande trend ,som vi måste tänka till om, hur vi skall 
 få ändring på. 
 10 st har endast betalat 50 kr som årsavgift.Beslutades att i samband med  
 utskicket meddela dessa. 
 
  
66..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreesseessaammoorrddnnaarreenn..  
 Torsten Nilsson redovisade arbetsgruppens förslag till aktivitetsprogram för  
 hösten 2005. 
 Beslutades att slutföra förslaget för utskick den 30 maj. 
  
  
 
 
 
 



 
  
 
   
 
7. Kommentarer om årsmötet. 
 67 medlemmar deltog vid årsmötet vilket är en klar minskning mot 
 tidigare år. 
 Mötet genomfördes som vanligt på ett förtjänstfullt sätt. 
  
  
8. Förberedelser inför nästa utskick och fastställande av datum  
 för medlemsmiddagen. 
 Innehåll i utskick behandlades i  § 6 och tidpunkt för utskick bestämdes 
 till måndag den 30 maj kl 0900 i klubblokalen. 
 Datum för medlemsmiddagen bestämdes till onsdag den 16 november 2005. 
   
    
 
 9. Övriga frågor. 
 Nycklar till klubblokalen diskuterades . 
 9 nycklar finns tillverkade varav 8 st är utlämnade till styrelsemedlemmar 
 (Torsten tar kontakt med Ingmar för att få hans nyckel).Sandgren har 
 trots påpekanden från Sven-Olof ej återlämnat sin nyckel.  
 
10. Nästa möte. 
 Nästa  möte bestämdes till måndag den 16 maj kl 0900 i klubblokalen. 
 
12. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Sven-Olof Kvist 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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