
  

PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  77    008811110066  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  BBeennggtt  ÅÅkkee  KKaarrllssssoonn  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
    
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett,,  
 samt förklarade mötet öppnat. 
  
22..  GGooddkkäännnnaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinnggeenn..  
  FFöörrssllaagg  ttiillll  ddaaggoorrddnniinngg  ggooddkkäännddeess..  
  
33..  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll..    
  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  ggooddkkäännddeess  uuttaann  aannmmäärrkknniinngg..    
  
44..  RRaappppoorrtt  ffrråånn    kkaassssöörreenn..  
  LLeeiiff  rreeddoovviissaaddee  fföölljjaannddee  bbeehhåållllnniinngg::  
  
  II  kkaassssaann                    00    kkrr                
  PPlluuss--ggiirroo                                              66333355  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd        222233225544  kkrr  
            222299558899  kkrr  
  
  LLeeiiff  mmeeddddeellaaddee  aatttt  eevv..  uuttlläägggg  eerrssäätttteess  vviidd  nnäässttaa  ssttyyrreellsseemmööttee..  
                                                                      
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  mmeeddlleemmssaannttaalleett  ii  fföörreenniinnggeenn  äärr  553366  sstt..    
   
6. Rapport från resesamordnaren,  
 Thorsten redovisade enligt följande: 
 Lunchkåseriet genomfördes  den 29 okt. med 49 deltagare. 
 Julbordsresa 9 – 10 december till Åland. 43 anmälda. 
 
 Slutgiltigt förslag till vårprogram diskuterades. 
 Beslutades om alternativ 2 för Normandie-resan. 
 Beslutades att tillföra guide för resan till Dalarna. 
 Förslaget godkändes för fortsatt detaljering till nästa styrelsemöte. 
 
 
 
 
 



 
7. Motionscentralen. 
 Benny redovisade efter kontakt med ansvariga på Saab , att inga beslut förutom 
 att verksamheten skall övergå till annan operatör finns för närvarande. 
 Ryktet säger emellertid att Linköpingskorpen skall vara den nya operatören från 
 årsskiftet och att nuvarande personal flyttas över till Saabs hälsovård. 
 Benny kommer att hålla sig underrättad vad som sker framöver och meddela  
 vid kommande styrelsemöten. 
 
8. Läge / Medlemsmiddagen. 
 Lägesavstämning medlemsmiddagen: 
 

• Deltagare: 203 st anmälda.  
• Lokal.     OK    ( Ansvarig: Bengt- Åke). 
• Scen .     OK                                    ( Ansvarig: Benny). 
• Hedersmedlemmar .  OK (Ansvarig :  Inbjudan Benny). 
• Förfrågan till Lars Gernt .  ( Ansvarig: Benny). 
 Lars har tackat nej. 
 Benny o Janne kollar i äldre handlingar, om det finns 
 annat namn  från tiden då föreningen startades, som kan  
  inbjudas till 35 årsjubileet. 
 Konstaterades att det ej finns några från starten av föreningen 
 som kan inbjudas. 
  
• Mat-Restaurang.   ( Ansvarig: Leif o Bengt- Åke). 
 Förrätt: Laxtartar 
 Varmrätt. Parmalindad Kycklingfilé 
• Bordsplacering / Värdskap.     ( Ansvarig: Leif o Bengt- Åke ). 

    OK 
   
• Underhållning. OK  (Ansvarig : Leif). 
• Lotteri.    OK  (Ansvarig : Owe o Leif). 
• Föreningen bjuder på avec och porlande vin som ankomstdrink. 
• Styrelsen stannar kvar till festen är slut. 
 

 Leif och Bengt-Åke delade ut aktivitetshandlingar för medlemsmiddagen till 
 resp inom styrelsen (värdar vid middagen). 
 Styrelsen vill härmed framföra ett stort tack till Leif och Bengt-Åke för det arbete   
 som utförts inför medlemsmiddagen. 
  
8. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor  framfördes för behandling.   
 9. Nästa möte. 
 Vårt sedvanliga Julmöte är bestämt till torsdag den 4 december kl 0900. 
 på Mjellerumsgården. 
 Vårens utskicksmöte är bestämt till den 14 januari 2009 kl 0900. 
10. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 .     
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
  


