
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  77    006611220055  
  
  
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,,  
  som denna gång hölls på Mjellerumsgården i Valla,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      22337788  kkrr                
  PPlluuss--ggiirroo                                            44993311  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd      119966003355  kkrr
          220033334444  kkrr  
  
  LLeeiiff  rreeddoovviissaaddee  eetttt  pprreelliimmiinnäärrtt  bbookksslluutt  ssoomm  ddiisskkuutteerraaddeess,,  vvaarrvviidd  LLeeiiff  mmeeddddeellaaddee  aatttt    
  hhaann  ttiillll  nnäässttaa  mmööttee  ttaarr  ffrraamm  bbuuddggeettfföörrssllaagg  fföörr  22000077..  
  
  AAnnssöökkaann  oomm  bbiiddrraagg  ffrråånn  LLiinnkkööppiinnggss  KKoommmmuunn  sskkaallll  vvaarraa  iinnssäänndd  sseennaasstt  ddeenn  
  88  jjaannuuaarrii  22000077..  
  LLeeiiff  ffiicckk  ii  uuppppddrraagg  aatttt  oommbbeessöörrjjaa  ddeettttaa..  
      
                                                                              
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..    
 Owe meddelade att föreningen har 595 medlemmar. 
 Owe redovisade skrivelse för utskick till Dynamics blivande pensionärer. 
 Till Saabs blivande pensionärer skall motsvarande skrivelse skickas i samband  
 med ordinarie utskick om kommande aktiviteter. 
 
 
 



  
6. Utvärdering av medlemsmiddagen. 
 En summering av medlemsmiddagen blir enbart positiv och flera röster har hörts 
 från deltagare om att detta varit en av de bästa middagarna hitintills. 
      
 
7. Rapport från resesamordnaren. 
 Thorsten redovisade förslag till vårprogram. Efter diskussion beslutades om 
 fortsatt detaljering av programmet. 
  
8. Information från datagruppen. 
 Redovisades dagsläget beträffande föreningens hemsida. Målet är att vid årsmötet 
 redovisa en färdig hemsida samt få beslut om införande. 
 
 9. Övriga frågor. 
 Inga övriga frågor förelåg. 
 .     
 
10. Nästa möte. 
 Nästa möte bestämdes till tisdag den 9 januari kl 0900 då även utskick av  
 vårens aktivitetsprogram skall göras. 
 
 Möte bestämdes även till den 14 februari kl 0900 då alla årsmöteshandlingar skall  
 vara klara för genomgång och beslut. 
 
 Mötena hålles i vår lokal i Kompetensen Saab. 
 
 
11. Avslutning 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat ,varvid   
 ledamöter ,tillsammans med revisorer och valberedning samlades, för att inmundiga 
 det sedvanliga julbordet på Mjellerumsgården. 
  
 
  
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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