
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  1100    110011220077    
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TToommmmyy  OOttttoossssoonn  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  MMaarriiaannnnee  LLjjuunnggddaahhll  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  LLaarrss  OOllssssoonn    rreepprr..  vvaallbbeerreeddnniinnggeenn  
    
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::  
  
  II  kkaassssaann                                22114455  kkrr  
  PPlluuss--ggiirroo                                22332233  kkrr  
  SSeekkuurraa  rräänntteeffoonndd          117788885555  kkrr  
                              118833332233  kkrr  
  
  HHyyrraann  fföörr  aatttt  ssppeellaa  BBoouullee  iinnoommhhuuss  äärr  fföörr  nnäässttaa  åårr  hhööjjdd  mmeedd  11000000  kkrr..  
  AAnnssöökkaann  fföörr  kkoommmmuunnaalltt  bbiiddrraagg  äärr  iinnsskkiicckkaadd..  
    
  LLeeiiff  rreeddooggjjoorrddee  fföörr  eetttt  pprreelliimmiinnäärrtt  åårrssuuttffaallll..  
  
  BBeesslluuttaaddeess  aatttt  pprriisseett  fföörr  mmeeddlleemmssmmiiddddaaggeenn  sskkaallll  vvaarraa  oofföörräännddrraadd  119900  kkrr  ..      
    
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  fföörreenniinnggeenn  ii  ddaaggssllääggeett  hhaarr  447788  mmeeddlleemmmmaarr..    
                    
  BBeesslluuttaaddeess  aatttt  aallllaa  ddeellttaaggaarrlliissttoorr  fföörr  rreesspp  ..  aakkttiivviitteett  ,,sskkaallll  kkoonnttrroolllleerraass  mmoott                                                          
  mmeeddlleemmssrreeggiissttrreett  ,,fföörr  aatttt  ttiillllssee  aatttt  aallllaa  ddeellttaaggaarree  äärr  mmeeddlleemmmmaarr  ii  fföörreenniinnggeenn..                                                
  DDeellttaaggaarrlliissttoorrnnaa  sskkaallll  aallllttiidd  sskkiicckkaass  ttiillll  OOwwee  oocchh  LLeeiiff..  
 
  
 
 
 
 
 
 
  



6. Rapport från Programansvarig. 
 Tommy rapporterade att : 
   
 Julbordskryssningen den 1 -2december fick ett så stort intresse att den fick  
 genomföras med 71 deltagare fördelade på 2 bussar.. 
 Till Besök i Tornet den 12 januari 2011 är 30 st anmälda. 
 Lunchkåseriet den 9 februari 2011 har hitintills 11st anmälda. 
 Resan till Tåkern – Omberg  13 april 2011 har hitintills 9 anmälningar. 
 Resan till Höga Kusten och Ulvön den 23 – 26  maj 2011 har 17 st anmälda. 
 
 Tommy redogjorde för förslag till aktivitetsprogram för nästa år. 
 Styrelsen beslutade att godkänna förslaget för färdigbearbetning, samt beställa 
 kopiering av 550 ex. av programmet inför utskicksmötet  den 11 januari 2011. 
   
 
7. Utvärdering av Medlemsmiddagen. 
 Medlemsmiddagen genomfördes på ett förträffligt sätt med 215 deltagare,  god mat      

och dryck ,samt  till en mycket uppskattad orkester med Lasse Ström 
  i spetsen som svarade för både dans och underhållning. 
 
 
8. Publicering av foton på hemsidan . Datalagen ? 
 Frågan har kommit upp, huruvida vi kan publicera foton från resor och  
 aktiviteter på Hemsidan ,med avseende på bland annat den personliga integriteten. 
 Benny har varit i kontakt med datainspektionen ,som meddelade att det finns 
 inget hinder för föreningen, att publicera foton på Hemsidan. 
 Beslutades att Göran, innan han lägger in foton på Hemsidan ,skickar över till 
 någon i styrelsen ,för kontroll av lämpligheten avseende antal och innehåll. 
   
   
 
9. Övriga frågor.  
 Hedersmedlemmar ? 
 Föreningen har att utnämna två nya Hedersmedlemmar Gunborg Bladh och  
 Jan Karlsson vid årsmötet 2011. 
 Janne ordnar med inramade diplom. 
 
 Lasse Olsson redogjorde för  valberedningsläget. 
  
    
10. Nästa möte. 
 Följande bestämdes beträffande kommande styrelsemöten : 
 
 Tisdag den 11 januari kl 0900   Kompetensen Saab  ( Utskicksmöte ) 
 
 Tisdag den 22 februari kl0900  Kompetensen Saab ( Förberedelse inför årsmötet ) 
 
 Torsdag 10 mars kl 1400 Årsmöte i Hörsalen Saab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
 
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat  ,varefter 

övriga funktionärer som nu hade infunnit sig , informerades  av Leif betr. det                       
ekonomiska läget , Owe om medlemsläget samt Tommy beträffande genomförda 

 aktiviteter.Som avslutning på informationen öskade Benny alla en god Jul och ett  
 Gott Nytt År. 
 
 Därefter samlades alla i Mjellerumsgårdens matsal för jullunch. 
 
   
 .     
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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	Närvarande:
	Ordföranden Benny Wigren hälsade alla välkomna till styrelse
	5. Rapport från registratorn.
	Owe meddelade att föreningen i dagsläget har 478 medlemmar. 
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