
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  22    006600442277  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn    
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  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      11009966    kkrr        
  PPlluuss--ggiirroo                                          77005533    kkrr        
 Räntefond                                     159400 kr
                                        116677554499  kkrr  
  
  LLeeiiff  mmeeddddeellaaddee  vviiddaarree  aatttt  bbuuddggeetteenn  fföölljjeess  oocchh  ffrråånn  SSaaaabb  hhaarr  eerrhhåålllliittss  
  bbiiddrraagg  ppåå  2200000000  kkrr..  
  
  DDeekkllaarraattiioonneenn  äärr  kkllaarr  oocchh  kkoommmmeerr  aatttt  iinnlläämmnnaass  vveecckkaa  1188..  
  
  
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  fföörreenniinnggeenn  fföörr  nnäärrvvaarraannddee  hhaarr  559911  mmeeddlleemmmmaarr..  
                                                                     
  
66..      RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreesseessaammoorrddnnaarreenn  ..  
 Thorsten redovisade följande: 
 9 mars . Kåseri med lunch på Terrassens Hörsal har genomförts med 97 deltagare. 
 20 april. Kulturella aktiviteter i Närke. 45 st deltog i resan. 
 8-12 juni. Femdagarsresa till Baltikum. 45 anmälda 
 9-18 september. Höstresa till Adriatiska Havets riviera. 37 anmälda. 
 
 
  



7.  Genomgång och förslag till utskick samt fastställande av datum för 
                medlemsmiddagen. 
 Thorsten redovisade förslag till höstprogram. Thorsten fick i uppdrag att 
 sluföra arbetet med höstprogrammet för beslut vid nästa styrelsemöte. 
 
 Datum för medlemsmiddagen fastställdes till onsdag den 15 november. 
 Beslutades om oförändrad avgift 150 kr för medlemsmiddagen. 
  
  
 
8.  Information från Saab att bifoga i utskick. 
 Benny redogjorde från kontakt med Saabs informationsavdelning angående 
 informationsmaterial att bifoga i höstens utskick. 
 Vi kommer att få 630 informationsfoldrar att skicka med i höstens utskick. 
 Eventuellt står Saab för portokostnaden. 
  
 
9. Medlemskontakt via e-post (mail)? 
 Efter diskussion beslutades att göra försök med med att upprätta en 
 Hemsida för att därigenom förmedla information till medlemmarna. 
 Benny inbjuder Göran Strömfelt till nästa styrelsemöte för diskussion kring  
 krav och möjligheter att upprätta en hemsidan.  
  
 
10. Övriga frågor. 
 Enligt stadgarna krävs 15 års tjänstemanna anställning i Saab för att  
 kunna bli medlem i STPL. 
 Owe ställde frågan huruvida det är dags att ändra detta till färre år för att 
 få in nya medlemmar till föreningen. 
 Beslutades att diskutera detta vidare för att till årsmötet 2007 eventuellt 
 föra fram ett ändringsförslag. 
 
 
11. Nästa möte. 
 Nästa möte är sedan tidigare bestämt till torsdag den 18 maj kl 0900 
 I Kompetensen  
   
 
12. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
   
 
 
 
 
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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