
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  99  111111110022    
  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  MMaarriiaannnnee  LLjjuunnggddaahhll  
  IIrrmmaa  NNyyggrreenn  
  TToommmmyy  OOttttoossssoonn  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee  

VViiccee  oorrddfföörraannddeenn  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett  ssaammtt  
fföörrkkllaarraaddee  mmöötteett  ööppppnnaatt..  

 
  
22..  GGooddkkäännnnaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinnggeenn  
  FFöörrssllaagg  ttiillll  ddaaggoorrddnniinngg  ggooddkkäännddeess..  
  
33..  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  
  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  ggooddkkäännddeess  uuttaann  aannmmäärrkknniinngg  
    
44..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  kkaassssöörreenn  
  OOwwee  rreeddoovviissaaddee  fföölljjaannddee  eekkoonnoommiisskkaa  llääggeessrraappppoorrtt::  
  
  II  kkaassssaann                                            445566  kkrr  
  PPåå  pplluussggiirroott                        4400113311  kkrr  
  SSeekkuurraa  rräänntteeffoonndd  113399990033  kkrr  
  TToottaalltt                                          118800449900  kkrr  
  
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  mmeeddlleemmssaannttaalleett  ssttiiggiitt  ttiillll  446688  mmeeddlleemmmmaarr  ..  
                       . 
                                                      
6. Rapport från programansvarig  
 
 Teaterresan till Stockholm och Zpanska Flugan på China-teatern den 15 oktober 
 genomfördes till allas belåtenhet med 29 deltagare . 
 
 Besök i Tornet den 26 oktober har genomförts med 32 st deltagare. 
  
 Julbordskryssning den 28-29 november har hitintills 50 st anmälda (fullt) samt 
 10 st på väntelista. 
 
 
 
 
 
 
. 
 



 Besök på SVT i Stockholm har nu bestämts till den 23 januari 2012 och hitintills  
 är 46 st anmälda. 
 
 15 februari Lunchkåseri en före detta nunnas berättelse har hitintills 28 anmälda. 
 
 3 april 2012 Resa till Västergötland och Hornborgasjön . Hitintills 11 anmälda. 
 
 25/5 – 2/6 2012 Resa till Kirchberg i Tyrolen. Hitintills 12 anmälda 
  
 
7. Medlemsmiddagen. 
 Förutsättningarna för höstens medlemsmiddag diskuterades och bestämdes enligt 
 följande: 
 
 Ansvarsområden Handläggare Läge 
 
 Anmälan/antal deltagare Owe 185 st 
 Lokal Marianne  OK 
 Scen Benny OK 
 Hedersmedl./ Inbjudan Benny OK 
 Mat/Restaurangen Marianne OK Förslag till 
 Program och meny godkändes av styrelsen. 
 Bordplacering/Värdskap Owe/Marianne/ Irma OK 
 Lotteri (Lottringar, Priser) Owe/Janne OK 
 Musik/Underhållning Owe OK 
 
8. Skrivelse från supportstugan . 
 Inbjudan från Supportstugan hade kommit till föreningen. Supportstugan är en ny 

verksamhet som ger möjligheter för pensionärer och seniorer med bland annat  
datasupport med allt från e-post, bankärenden, söka på internet, släktforskning, sociala 
medier eller allmänt datakrångel.       
Beslutades att Janne kollar upp och tar upp det igen på kommande möte under våren 
2012. 

 
9. Övriga frågor 
 Beslutade att istället för sedvanlig blomma till boulansvariga som tack för utmärkt jobb 
 under året, inbjuda dessa till jullunchen på Mjellerumsgården den 7 december  
 
 10. Nästa möte 
 . 
 Styrelsemöte inklusive Julbord på Mjellerumsgården är bestämt till 
 7 december kl 0900. (Julbordet kl 1200) 
  
11. Avslutning 
 Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 
    .     
Linköping dag som ovan 
                                                                                 Justeras 
 
 
     Jan Karlsson                                                     Owe Eckerberg 
           Sekr.                                                                 stf Ordf.  
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