
   

 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 5  2021-11-17   

 

Närvarande:  Marianne Ljungdahl 

  Kenneth Brandin 

  Claes Konradsson 

  Christina Roslund  

  Marianne Hansson 

  Börje Belking 

  Christer Carlson (valberedningen) 

 

Frånvarande: Kjell Johansson  

Sonia Wincent Sträng 

  Inger Westerlund 

 

 

  

 

1. Mötets öppnande 

 

Ordföranden Marianne Ljungdahl hälsade alla välkomna till styrelsemötet  

samt förklarade mötet öppnat. 

 

 

2. Godkännande av dagordningen 

 

 Förslag till dagordning godkändes. 

 

    

3. Godkännande av föregående mötesprotokoll 

  

Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning. 

 

 

4. Rapport om hemsidan 

 

Hemsidan uppdaterad. Programvara för hemsidan skall ev bytas ut. 

Börje kollar på 3 olika programvaror för att se vilken som är mest funktionell. 

 

 

 

 



   

 

5. Rapport från kassören    

  

Bankgiro     93 343     

 SBAB   131 660   

 Fordr. Driftsbidrag DSV 5 år        - 3 000 

 Fordr. Medl.avgift m.m. 2022       - 1 700 

 Summa   220 303  

 

 398 medlemmar 2021-11-13  

397 medlemmar har erlagt medl.avg. för år 2021 

25 medlemmar har erlagt medl.avg för år 2022.        

7 nya medlemmar har tillkommit 2021. 

393 medlemmar 2020-12-31. 

 

Claes skickar ut medlemslistan till alla i styrelsen. 

 

Info om betalning av årsavgift för 2022 (betalas senast 28 febr 2022)  

lämnas i julbrevet och i programutskicket i januari. Kjell skickar ut info  

till de som redan betalat årsavgift för 2022 att de inte behöver betala igen. 

 

6. Rapport från rekryterare 

 

 7 nya medlemmar har tillkommit 2021. Marianne H kollar ifall informationen  

om STPL som hänger på anslagstavlan på Terrassen behöver bytas ut. 

 

7. Rapport från programansvarig 

 

25-28 november 2021 Julmarknadsresa till Husum & Flensburg 

12 pers från STPL anmälda som åker tillsammans med övriga resenärer.  

Claes skickar en rapport om resan till Christina för införande i Notisen, Corren. 

 

Planerat program 2022 

17 februari Kåseri med Ulf Edlund, ”Från B17 till J29 – Saab under 1940-talet” 
10 mars  Årsmöte 
17 (ev) mars Stadsmissionens Café för fika och info om deras verksamhet (Christina)  
7 april Medlemsmiddag 
26 april Hägerstads Slott och Åssa Industri och Bilmuseum, Åtvidaberg 
17 maj  Vinön i Hjälmaren 
augusti (prel v33) Norge - Geilo med Flåmsbanan 
13 september  Reijmyre Glasbruk, S:ta Maria kyrka, Orga kvarn 
oktober Teater/musikal (förslag från Kanalbuss Saturday Night Fever) 

november Ev. Föredrag  (Carina Glenning?) (Rebellkirurgen kan ej) 

december Julmarknadsresa Lübeck?  Hannover/Goslar?  Bremen/Stade? Hamburg? 
 
 Information om planerade eventuella aktiviteter skickas ut i julbrev i början av december  
 och ytterligare information ges i programutskick i januari.  
 



   

 

 
Marianne L kollar med Saabvakten och Claes K kollar med Mats Dahlgren  
vad som gäller för långtidsparkering vid Saab vid våra resor.  
 
Vi ser en tendens att antal deltagare vid våra resor minskar. 
Diskuterades om vi ska ha något resesamarbete med Saab Veteranklubb. 
Christer Carlson kollar med deras ordförande Göran Berséus om intresse finns. 
Ifall de är intresserade ska vi bjuda in deras ordförande till ett styrelsemöte.  
 

 
8. Rapport från valberedningen 

 

 2 medlemmar i styrelsen tänker avgå i mars 2022. Valberedningen letar  

efter ersättare. Fråga uppkom om vi ska ändra antalet ledamöter till 

8 pers (ordf + 7) istället som nu 9 (ordf + 8). Beslutades att vi kvarstår  

med 9 ledamöter åtminstone ett år till. 

 

 

9. Övriga frågor 

 

 - 

 

10. Förslag till möten 

 

 Torsdag 9 december kl 11:30         Julbord Vårdnäs. Marianne Hansson bokat.  

    Revisorer, valberedning och Hans Hydén (boule)  

ansluter kl 12:30. Marianne Hansson har bjudit  

in dem. Samåkning beslutades vid mötet. 

 

Onsdag 26 januari kl 10:00 Programutskick. Christina bokat konferensrummet 

 

Onsdag 16 februari kl 10:00        Christina bokat konferensrummet 

   

 

11. Mötets avslutning 

 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 

 Christina Roslund  Marianne Ljungdahl 

 Sekreterare   Ordförande 


