
 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 10, 2012-12-03 
 
Närvarande: 
  Benny Wigren 
  Jan Karlsson 
  Kjell Wahlfridsson 
  Tommy Ottosson 
  Sune Pettersson 
  Irma Nygren 
  Marianne Ljungdahl 
  Owe Eckerberg 
  Inger Svensson 
   
 
1 . Mötets öppnande 

Ordföranden Benny Wigren hälsade alla välkomna till styrelsemötet samt förklarade 
mötet öppnat.  
 
 

2. Godkännande av dagordningen 
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
3. Föregående mötesprotokoll 
 Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning. 
 
 Beslutades att mötesprotokollet skall om möjligt godkännas inom 2 veckor från 
 mötesdatum av resp. styrelsemedlem genom godkännande medelst e-post  
 till sekreteraren, för att därigenom få ett snabbare införande på föreningens hemsida, 
 enligt önskemål från medlemmar i STPL. 
 
4. Rapport från Kassören 
 Kjell redovisade följande ekonomiska lägesrapport: 
 
 I kassan          0 kr  
 På plusgirot                    25585 kr  
 Sekura räntefond           91188 kr  
 Totalt                  116773 kr  
 
5. Rapport från registratorn 
 Owe meddelade att hitintills har 443 st betalat medlemsavgiften för 2012. 



 
6. Rapport från programansvarig 
  
 7 november. Medlemsmiddag på Terrassen Saab. med 171 st mycket nöjda  
 deltagare. 
 
 26 - 27 november. Julbordskryssning till Åland genomfördes med 46 nöjda deltagare. 
 
 5 - 7 december. Julmarknad – Julshoppingresa till Kiel. 44 st FULLBOKAD 
 
 16 januari -2013 Lunchkåseri med fotografen och globetrottern Nils Sjöström . 
 Inställd på grund av för få anmälda. 
 
 12 febr. Besök nya brandstationen i Kallerstad. FULLBOKAD 
 Eventuellt kommer dubblering av besöket ske senare. Kölista finns för anmälan 
 
 27 mars. Besök Corren i Torvinge. Platser finns för anmälan 
 

16 april.  Endagsresa till Hammar,Örebro och Pålsboda. Platser finns för anmälan 
  
 19-22 maj.  Resa till Hamburg. Platser finns för anmälan. 
 
 Tommy redovisade förslag till aktivitets  program för hösten nästa år. 
 Godkändes av styrelsen för kopiering och utskick den 9 jan 2013. 
  
7. Utvärdering av medlemsmiddagen. 
 2012- års medlemsmiddag med 171 deltagare, ny mycket bra orkester, trivsamt 
 renoverad lokal på Terrassen och inte minst som vanligt god mat och dryck, måste 
 utvärderas som den kanske hitintills bästa medlemsmiddagen under 2000-talet. 
  
8. Övriga frågor 
 Inga nya frågor förelåg för behandling 
 
9. Nästa möte 
 Tidpunkt för nästa styrelsemöte bestämdes till : 

Onsdag den 9 januari 2013 kl 0900 i Kompetensen. Utskicksmöte av  aktivitets 
program för 2013 

 
10. Avslutning 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat varefter styrelsen 
 tillsammans med inbjudna funktionärer fortsatte till Mjellerumsgårdens dignande 
 julbord. 
 
 Linköping dag som ovan 
 
    Justeras 
 
 Jan Karlsson  Benny Wigren 
  Sekreterare  Ordförande 


