
   

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 2  2022-02-16   

 

Närvarande:  Marianne Ljungdahl 

  Kenneth Brandin 

  Kjell Johansson 

  Christina Roslund 

  Sonia Wincent Sträng  

  Marianne Hansson 

  Inger Westerlund 

  Christer Carlson (valberedningen) 

 

Frånvarande: Claes Konradsson 

  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 

 

Vid sökning på stpl kommer gamla länkar upp, bl.a. ”Benny Wigren” (brev jan 2010) 

”Bäste medlem” (brev juni 2010), ”Platschef Linköping” (årsmöte 2015). 

Dessa förslag på länkar ska tas bort. 

 

Startsidan: 

STPL Program för 2021 ändras till Program 2022. 

Texten i röd text på startsidan sista raden ändras till: ..”har skickats ut i januari 2022”. 

Nästa programpunkt: Uppdateras  (= Årsmöte 10 mars). 

 

Datum för senast uppdaterad bl.a. startsidan och flik styrelsemöten ska ändras. 



   

 

 

5. Rapport från kassören    

  

Bankgiro 120 032 kr   

SBAB 132 055 kr                     

 Fordr. Driftsbidrag DSV 5 år  -   3 861 kr     

Fordr. Medl.avg, kåseri m.m. 2022           -   kr               

  Fordr. Medl.avgift m.m. 2023        300 kr   

 Summa 247 927 kr             

    

399 medlemmar 2021-12-31 

148 medlemmar har erlagt medl.avg. för år 2022 

5 nya medlemmar 2022 

6 medlemmar har erlagt medl.avg för år 2023       

399 medlemmar 2022-01-23 

 

Claes har mailat årsbokslut 2021 och budget 2022 till styrelsen. 

Budget: Antalet personer medlemsmiddag ska ändras från 120 till 100. 

 

 

6. Rapport från rekryterare 

 

  5 nya medlemmar har tillkommit 2022.  

 

 

7. Rapport från programansvarig 

 

Program 2022 

17 febr 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 – Påminnelse skickas ut (Kjell) 
26 april Hägerstads Slott och Åssa Industri och Bilmuseum, Åtvidaberg 
17 maj  Vinön i Hjälmaren 
17-20 aug  Norge - Geilo med Flåmsbanan 
13 sept Reijmyre Glasbruk, S:ta Maria kyrka, Orga kvarn 
oktober Teater/musikal – Kommer förslag från Kanalbuss  

10 (?) nov  Fundera på föredragshållare till nästa möte  
23-25 nov Julmarknadsresa Lübeck 

 
 
8. Rapport från valberedningen 

 

 Valberedningen har lämnat sitt förslag för nyval/omval till Marianne Ljungdahl  

som godkänt detta. Christina har erhållit dokumentet till årsmöteshandlingarna. 

 



   

 

 

 

 

9. Medlemsmiddag 7 april 2022 

 

 F.n. 20 medlemmar anmälda. Påminnelse skickas ut (Kjell). 

 

Möte med bordsplaceringsgruppen, Inger, Sonia och Christina, (Claes deltog ej) 

 hölls efter dagens styrelsemöte.  

 

 Marianne L presenterade menyn. 

 

 Sonia köper 2 lotteriringar och Marianne L köper vinster (vinflaskor). 

 

 Claes K ska skicka ut brev/mail till de som anmält sig och betalat för middagen 

 (bekräftelse samt att information om bordsplacering kommer att finnas på  

Terrassen 7 april). 

 

 

10 Övriga frågor 

 

 Årsmötet  (Christina) 

 Christina kopierar alla årsmöteshandlingar (Claes skicka ny budget till Christina). 

 Christina kontaktar Kanalbuss för deras ev. deltagande på årsmötet 
 (efternotering: Åsa Fjordmark, Kanalbuss svarat och hon deltager på årsmötet). 

 Claes har inkommit med förslag på motion om stadgeändring paragraf 9  

(kallelse till årsmötet skall ske senast tre veckor före genom brev till medlemmarna)  

att detta ska ändras till ”genom brev, e-post eller alternativt sms” 

Beslutades att ingen stadgeändring ska göras endast lägga till ett förtydligande  

”genom brev eller e-post”.  

 

Efterlysning arbetsbeskrivning styrelsens titlar  (Inger) 

Alla ska skriva förslag på vad deras titlar innebär för arbetsuppgifter. 

Detta ska sedan sammanställas till ett dokument. Avstämning i september. 

Distribueras endast till styrelsen och arkiveras sedan i STPL förråd. 

 

Plåtskåpet i STPL förråd  (Kjell) 

Beslutades att det ska vara kvar men Kjell tömmer det (datasaabhandlingar). 

 

 

 

  

 

 

 



   

 

 

 

11. Förslag till möten 

 

10 mars kl 14:00    Årsmöte     Marianne H bokat Hörsalen 

    Marianne L bokat fika 

10 mars efter årsmötet Konstituerande styrelsemöte 

 

24 mars kl 10:00 Styrelsemöte  Christina bokat konf.rum hus 132 

    

   

12. Mötets avslutning 

 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 

 Christina Roslund  Marianne Ljungdahl 

 Sekreterare   Ordförande 


