
   

 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 6  2021-12-09   

 

Närvarande:  Marianne Ljungdahl 

  Kenneth Brandin 

  Claes Konradsson 

  Kjell Johansson 

  Christina Roslund 

  Sonia Wincent Sträng  

  Marianne Hansson 

  Inger Westerlund 

  Thomas Ahlfeldt (valberedningen) 

 

Frånvarande: Börje Belking 

 

  

 

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   

 

Texten under Förord angående antal aktiviteter under året ändras till: 

Under året kommer att anordnas aktiviteter för medlemmar och  

anhöriga i form av ….. 

i st f för nuvarande text under året kommer varje månad (utom juli) anordnas  

aktiviteter i form av ……  

Vi har aldrig några aktiviteter i januari och i juni är det inte aktiviteter varje år. 

  



   

 

 

5. Rapport från kassören    

  

Bankgiro     92 658     

 SBAB   131 660   

 Fordr. Driftsbidrag DSV 5 år       - 3 000 

 Fordr. Medl.avgift m.m. 2022       - 2 800 

 Summa   218 518  

 

 399 medlemmar 2021-12-08  

396 medlemmar har erlagt medl.avg. för år 2021 

27 medlemmar har erlagt medl.avg för år 2022.        

9 nya medlemmar har tillkommit 2021. 

393 medlemmar 2020-12-31. 

 

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

har lämnats i julbrevet 6 dec och info kommer även med i programutskicket  

i januari. De som redan har betalat årsavgift för 2022 har fått mail resp brev  

att de inte behöver betala igen. 

 

6. Rapport från rekryterare 

 

 9 nya medlemmar har tillkommit 2021.  

 

7. Rapport från programansvarig 

 

25-28 november 2021 Julmarknadsresa till Husum & Flensburg: 

Från STPL deltog 13 personer som åkte tillsammans med övriga resenärer.  

Claes har skrivit rapport om resan som Christina skickat till Notisen, Corren. 

 

Planerat program 2022 

17 februari Kåseri med Ulf Edlund, ”Från B17 till J29 – Saab under 1940-talet” (Christina) 

10 mars  Årsmöte 
17 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 
17-20 augusti  Norge - Geilo med Flåmsbanan 
13 september  Reijmyre Glasbruk, S:ta Maria kyrka, Orga kvarn 
oktober Teater/musikal  
10 (?) november  Föredrag Carina Glenning  (Marianne H) 

23-25 november Julmarknadsresa Lübeck 
 
Marianne L ringer Kanalbuss och bekräftar ovanstående resor. 

 
 Information om planerade eventuella aktiviteter har skickats ut i julbrev 6 december  
 och ytterligare information ges i programutskick i januari.  



   

 

  
 Börje gör programmet för 2022 med input från Claes (reseprospekten) 
 och Christina (text övriga aktiviteter), Marianne L (försättsblad). 
 Claes ordnar med kopiering (kollar prisskillnad kopiering färg jämfört med svartvitt). 
 Programmet kuverteras och skickas ut 26 januari. 
 Börje tar med adressetiketter och Christina tar med frimärken. 

 
Marianne L har kollat med Saabvakten ang långtidsparkering vid Saabs 
parkeringar vid våra resor och det är ok att parkera där. 
 
Thomas Ahlfeldt kollar med Christer Carlson om han varit i kontakt med  
Göran Berséus ang eventuellt intresse om resesamarbete med Saab Veteranklubb.  
Om de är intresserade ska vi bjuda in Göran B till något av våra styrelsemöten. 

 
8. Rapport från valberedningen 

 

 Arbetet pågår att hitta nya styrelsemedlemmar som ska ersätta de som 

planerar avgå vid årsmötet 2022. 

 

9. Övriga frågor 

 

 Inpasseringskort till hus 132 för 2022 är klart. De som inte har kort får hämta 

hos Saabvakten, de övrigas kort uppdateras automatiskt. 

 

På grund av ökad smittspridning av covid-19 har det planerade julbordet på 

Vårdnäs 9/12 för styrelsen och funktionärer avbokats. Styrelsen och  

valberedningsdeltagaren på dagens styrelsemöte fick i stället jultallrik från 

Terrassen serverat i konferensrummet efter mötet. Övriga funktionärer får  

en liten julgåva. 

 

10. Förslag till möten 

 

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 


