
  

PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  55    110000551111    
  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  TToommmmyy  OOttttoossssoonn  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  MMaarriiaannnnee  LLjjuunnggddaahhll  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
    
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett,,  
 samt förklarade mötet öppnat. 
 Benny framförde därefter styrelsens gratulationer genom att överlämna en  
 vinflaska till Sune Petterson som fyller 70 om några dagar. 
  
  
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                00  kkrr  
  PPlluuss--ggiirroo        771188  kkrr  
  SSeekkuurraa  rräänntteeffoonndd    115588442255  kkrr        
          115599114433  kkrr  
  
  LLeeiiff  mmeeddddeellaaddee  aatttt  ddeekkllaarraattiioonneenn  äärr  iinnsskkiicckkaadd..  
  
                  
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  MMeeddlleemmssvväärrvvnniinngg  ??  
                 Owe meddelade att förenings medlemsantal är 446 st. 
 
                 Benny meddelade efter kontakt med Thorsten Nilsson att det ej går att få hjälp                     
                 av Unionen centralt med medlemsvärvning till STPL.  
                 Marianne undersöker med Unionen lokalt Saab om ev.  möjligheter. 
 
                  
  
 



 
  
      
  
 
                          
6. Rapport från Programansvarig. 
 Tommy redovisade följande : 
 Bornholmsresan genomfördes 3-6 maj med 23 st deltagare. 
 Vårutflykten den 26 maj har 36  anmälda. 
 Besöket på Nya Flygvapenmuseét den 17 juni har 30 anmälda.Fullbokad. 
 Sensommar utflykten den 30 aug har 28 anmälda 
 Resan till ALSACE i oktober har 49 anmälda.Fullbokad. 
 Julbordskryssning 1 dec. har 6 anmälda. 
 Tommy redogjorde för höstens aktiviteter som diskuterades samt godkändes 
 av styrelsen för kopiering och utskick. 
 Bestämdes att utskicket kopieras i 550 ex. 
 Benny tar fram försättsblad. 
 
 Beslutades att föredraget med Åke Karlsson i febr. 2011 skall kosta 145 kr 
 per deltagare. 
 
  
 Nu var det tid för en kaffepaus då styrelsen även besökte Saabs boulbanor, 
 där ett 20 tal hurtiga medlemmar kämpade att bli mästare för dagen. 
 
  
7. Nytt diplom Hedersmedlem. 
 Janne meddelade att detta ännu ej var klart, men kommer att vara reviderat i 
 god tid innan nästa behov. 
     
   
9. Övriga frågor.    
 Göran Strömfelt har infört ett fotoarkiv på Hemsidan, där alla kan föra in 
 intressanta bilder från exempelvis föreningens aktiviteter ,genom att skicka  
 bilderna med datum o text via e-post till Göran. 
       
10. Nästa möte 
 Nästa möte är bestämt till tisdag den 8 juni Kl 0900 varvid även höstens 
 utskick skall utföras. 
  
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat . 
 
 
 
 
    .     
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
  
  
      
    
  
  
 


