
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  55    005511001199  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Sven-Olof Kvist 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn    
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee..  
  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..  SSaaaabb  vviissaarr  nnyy  llookkaall  ii  ””kkoommppeetteennsseenn””  
  RReepprreesseennttaanntt  ffrråånn  SSaaaabb  vviissaaddee  vvåårr  nnyyaa  llookkaall  ii  KKoommppeetteennsseenn  
  
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  kkaassssöörreenn..  
  BBeehhåållllnniinngg::  
    
  II  kkaassssaann        888844    kkrr        
  PPoossttggiirroo                                          66225522    kkrr        
 Räntefond                                     183640 kr 
 Fordran Vikingbuss                             19750 kr                          
                                        221100552266  kkrr      
  
                                                                         
66..  RRaappppoorrtt  ffrråånn    rreeggiissttrraattoorrnn..  
 Owe rapporterade att efter reviderad medlemslista har föreningen 618 medlemmar. 
 
  
 

  
                    77..                      RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreesseessaammoorrddnnaarreenn  ..  

 
 Thorsten redogjorde för förenings aktiviteter enligt följande: 
 
 Toscanaresan genomfördes den 5-13 oktober med 48 deltagare. 
 Owe meddelade att resan genomförts på ett mycket bra sätt med fint väder 
 och bra arrangemang. 
 



 
 
 Teaterresan till Stockholm 10 november har endast 28 anmälda. 
 Hur skall vi göra med teaterresor i framtiden? 
 
 Kryssningen till Finland med julbord har hitintills 40 anmälda. 
 
 Förslag till vårprogram: 
  

• Gärstaverken den 8 februari. 
• Lunchkåseri med Leif H Hjärre som kåserar kring Nilen 
• Årsmöte onsdag den 22 mars 
• Kort resa till baltikum 5 dagar Maj/Juni 
• Långresa till Kroatien 8 dagar i september 

 
 Beslutades att jobba vidare med förslagen. 
  
 
  
 

8.      Förberedelser inför medlemsmiddagen den 16 november, 
 Anmälda hitintills 193 st. 

  
 
  
  

9.       Om ”friskvården”. Info om nuläget. 
            Sven-Olof meddelade att förhandlingar pågår med att flytta ut driften av  
  Friskvården till företag utanför Saab. 
  Troligen blir det då en förändrad kostnad  för oss pensionärer att använda 
  förtagshälsovården. 

 
10.  Övriga frågor. 
  Bestämdes att i samband med nästa utskick bifoga en förfrågan angående 
  önskade aktiviteter.  

      
  
 
11. Nästa möte 
 Nästa möte bestämdes till torsdag den 1 december kl 0900 i  
 Mjällerumsgården. 
 Efter mötet intager vi Jullunch. 
 
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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