
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  55    006600992200  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn    
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  TThhoorree  MMooddiigghh    rreepprr..    vvaallbbeerreeddnn..  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  hhöösstteennss  fföörrssttaa  
 styrelsemöte samt 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        663377  kkrr  
  PPlluuss--ggiirroo    11993366  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd    116655331188  kkrr  
  FFoorrddrraann  VViikkiinnggbbuussss      2255000000  kkrr
        119922889911  kkrr  
  
  BBeesslluuttaaddeess  aatttt  ttiillll  BBoouull--vveerrkkssaammhheetteenn  bbiiddrraa  mmeedd  55000000  kkrr..  
                                                                             
  
55..    RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..    
 Owe meddelade att föreningen har 595 medlemmar registrerade. 
 
 
  
6.  Rapport från resesamordnaren. 
  Thorsten redovisade följande: 
 
 8-12 juni genomfördes en resa till Baltikum med 45 deltagare. 
 
 30 augusti var det dags för svampsafari med 10 deltagare . 
 
 



 13 september deltog 17 st vid studiebesök på IT – Ceum – Det Svenska  
 Datamuseet. 
 
 9-18 september genomfördes en mycket välplanerad och uppskattad långresa 
 till Kroatien med 37 deltagare. 
 
 19 oktober Teaterresan till Stockholm  och Musikalen Sing In The Rain är 
 fullbokad 48 st . 
 
 28 – 30 november  Ingen har anmält sig till Julmarknadsresan till Lubeck 
 Diskuterades om ev. extra utskick för marknadsföring av resan.  
 Beslutades att avboka resan. 
                 
  
  
 
7. Lägesgenomgång  medlemsmiddagen. 
 Arbertsgrupp för middagen är Leif, Benny , Owe , Carl-Erik och Thorsten som bl.a 
 tar fram förslag på placering , värdar o s v. 
 Carl-Erik  ansvarar för förslag till meny. 
 Lotteri anordnas som vanligt med Leif som ansvarig. 
 
 Hedersmedlemmar inbjudes av Ordföranden Benny. 
 Owe inbjuder Susanne från personal och Ida från inf. avd. 
 
 Beslutades att Styrelsemedlemmarna deltager i middagen utan kostnad. 
   
 
 
 
8. Övriga frågor. 
 Då friskvården kommer att lämna Saab för annan utförare , beslutades att 
 Benny och Thore kontaktar den nya ansvariga för en diskussion inför framtiden. 
 
 Carl-Erik framförde ett förslag på meny till Kåseriet den 24 januari 
 Beslutades om meny: Inkokt Lax med Hollandaiseså ,varm grönsak och 
 dillslungad potatis , smör , bröd , sallad , dryck , kaffe och enkel kaka. 
 Pris 115 kr. 
  
 
 
 9. Nästa möte. 
 Nästa möte bestämdes till onsdag den 1 november kl 0900 i Kompetensen 
   
 
10. 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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