
   

 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 4  2022-03-22  

 

Närvarande:  Marianne Ljungdahl 

  Kenneth Brandin 

  Claes Konradsson 

  Börje Belking 

  Christina Roslund 

  Mariette Lingeby 

  Sonia Wincent Sträng  

  Inger Westerlund 

  Lars Gullqvist 

  Irma Nygren (valberedningen) 

 

 

 

  

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 under flera flikar efter årsmötet. 

Börje jobbar med ny version av programvara till hemsidan. 

samt undersöker varför gamla länkar kommer upp när man 

söker på stpl.se. 

 

 

 



   

 

 

 

 

5. Rapport från kassören    

  

Bankgiro 150 882 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      1000 kr   

 Summa 278 076 kr              

   

398 medlemmar 2021-12-31 

236 medlemmar har erlagt medl.avg. för år 2022 

7 nya medlemmar 2022 

11 medlemmar har erlagt medl.avg för år 2023       

402 medlemmar 2022-03-22 

 

 

6. Rapport från rekryterare 

 

 7 nya medlemmar har tillkommit 2022.  

 

 Ett sätt att hitta nya medlemmar diskuterades: Alla i styrelsen ska till  

rekryterarna Inger och Mariette maila namn (och helst adress) på bekanta  

som gått i pension eller varit pensionär ett tag men ej är med i föreningen  

och sedan skickar rekryterarna ut ett brev till dem med information om STPL. 

 

 

7. Rapport från programansvarig 

 

Program 2022 

17 febr Kåseri med Ulf Edlund  -  43 deltagare 
10 mars  Årsmöte – 38 deltagare 
17 mars Stadsmissionens Café – 25 deltagare 
7 april Medlemsmiddag  
26 april + 5 maj Hägerstads Slott och Åssa Industri och Bilmuseum, Åtvidaberg   Fullbokat 
17 maj  Vinön i Hjälmaren – 28 anmälda 
17-20 aug  Norge - Geilo med Flåmsbanan – 17 anmälda 
13 sept Reijmyre Glasbruk, Orga kvarn, Cocosbollsfabriken – 6 anmälda 
oktober Teater/musikal – Sonia diskuterar ett förslag med Kanalbuss 

10 (?) nov  Föredrag  - Ett förslag diskuterades. Inger tar vidare kontakt. 
23-25 nov Julmarknadsresa Lübeck – 2 anmälda 
 
 
 



   

 

 
 
Program 2023 

 februari Lunchkåseri 
9 mars Årsmöte 
29 (?) mars Dagstur  
18/19/20 april Dagstur  
maj Dagstur  
 
Dagsturerna i mars, april, maj diskuterades på mötet och Sonia kontaktar 
Kanalbuss. Dessa resor samt lunchkåseriet ska vara beslutade av styrelsen  
senast i maj inför utskicket i juni. 
 
Christer Carlson ska deltaga på Veteranklubbens möte 11 april. Vi har ej fått  
någon återmatning ännu betr deras intresse om ev samarbete gällande resor. 
 

 
8. Rapport från valberedningen 

 

 Valberedningen jobbar på men lugnt nu efter årsmötet. 

 

 

9. Medlemsmiddag 7 april 2022 

 

 F.n. 66 medlemmar anmälda. Kjell Johansson har skickat ut påminnelse 20 mars. 

 Tillkommer några hedersmedlemmar som Marianne rapporterade om. 

 Claes skickar ut brev till de som anmält sig och betalat för middagen 

 (bekräftelse samt att information om bordsplacering kommer att finnas på 

Terrassen 7 april). 

 

Menyn fastställd och bokad. 

 

 Sonia köpt 2 lotteriringar och Marianne köper 7 vinflaskor (5 vinster + 2 till orkestern) 

 

Claes tar kontakt snarast betr. scenen. 

 

 

10 Övriga frågor 

 

 Christina skickar in text till Notisen, Corren om våra aktiviteter i år 

 (lunchkåseri Ulf Edlund, årsmöte samt studiebesök Stadsmissionen). 

 

 Facebook: Claes  kollar med Lars Boman om han vill fortsätta vara 

 administratör för STPL Facebookgrupp. 

 

 

 



   

 

 

 

11. Förslag till möten 

 

20 april kl 10:00 Styrelsemöte  Christina bokat konferensrum  

11 maj  kl 10:00 Styrelsemöte  Christina bokat konferensrum 

 

      

12. Mötets avslutning 

 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 

 Christina Roslund  Marianne Ljungdahl 

 Sekreterare   Ordförande 


