
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  66    005511220011  
  
  
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..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  kkaassssöörreenn..  
  BBeehhåållllnniinngg::  
    
  II  kkaassssaann      55001177    kkrr        
  PPlluussss--ggiirroo                                          22006677    kkrr        
 Räntefond                                     183814 kr 
 Fordran Vikingbuss                             11060 kr                          
                                        119900889988  kkrr  
  
  LLeeiiff  rreeddoovviissaaddee  eetttt  pprreelliimmiinnäärrtt  bbookksslluutt..      
  
                                                                         
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn    rreeggiissttrraattoorrnn..  
 Owe rapporterade att efter reviderad medlemslista har föreningen 620 medlemmar. 
 129 st har betalat för 2006. 
  
  
 

  
66..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreesseessaammoorrddnnaarreenn  ..  

Thorsten redogjorde för förslag till vårprogram 2006 enligt följande: 
 
Februari 8 Studiebesök på Gärstadsverkens nya superanläggning. 
Mars 9 Lunchkåseri på Terrassen med Leif Hjärre . 
 
 



Mars 22 Årsmöte på Terrassen. 
April 20 Endagarsresa till Askersund,Hallsberg,Kumla och Örebro. 
Juni 8-12 Resa till Baltikum 
September 9-18 Resa till Kroatiska Rivieran. 
 
Godkändes för avslutande detaljering inför utskicket den 11 januari 2006 kl 0900. 
 
För försättsblad ansvarar Sven-Olof Kvist. 
 
Utskickshandlingarna tryckes i 675 ex. 

 
 
7.  Kommentarer om medlemsmiddagen. 
 Deltagareantalet var 215 st. 
 Omdömet om middagen var som vanligt mycket positivt och som underhållare fick  
 Lennart Agnevik mycket beröm liksom Terassens personal för bra service. 
  
 Något att tänka på inför nästa år är att försöka sänka ljudnivån för att möjliggöra 
 samtal vid borden under middagen. 
  
  
 
8.  Övriga frågor. 
  Sven-Olof redogjorde för samtal med pensionärsföreningen i Jönköping. 
 Tydligen finns det flera pensionsföreningar inom Saab koncernen med helt 
 olika förutsättningar. 
 
 Nycklar för gamla ytterdörren till klubblokalen skall lämnas till Sven-Olof. 
 
 Owe undrade huruvida vi kan bli tydligare i utskicken med vad som hänt under året. 
 Kan exempelvis verksamhetsberättelsen skickas med höst utskicket och kan ev.  
 information från Saab bifogas. 
 Jan och Benny fick i uppdrag att att fundera över denna fråga. 

      
  
 
9. Nästa möte 
 Nästa möte bestämdes till onsdag den 11 januari 2006 kl 0900 i  
 nya klubblokalen.Utskick av Vårprogrammet. 
  
  
 
10. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 Därefter var det tid för Julbord tillsammans med revisorer och valberedare. 
 
 
 
 
 
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Sven-Olof Kvist 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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