
   

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 9  2022-09-19 

 

Närvarande:  Marianne Ljungdahl 

  Kenneth Brandin   

  Claes Konradsson 

  Christina Roslund 

  Mariette Lingeby 

  Börje Belking 

  Lars Gullqvist 

  Christer Carlson  (valberedningen) 

  

Frånvarande: 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 

 

Inget nytt att rapportera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

5. Rapport från kassören   

   

Bankgiro   90 473 kr 

SBAB 132 055 kr  

Fordr. Driftsbidrag DSV 5 år -   3 861 kr    

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

Fordr. Medl.avgift m.m. 2023 -   2 700 kr  

 Summa 215 967 kr              

   

398 medlemmar 2021-12-31 

345 medlemmar har erlagt medl.avg. för 2022 

31 nya medlemmar 2022   

16 medlemmar har erlagt medl.avg för 2023     

406 medlemmar 2022-09-18 

49 medlemmar har ej erlagt medl.avg. för 2022    

 

 

6. Rapport från rekryterare 

 

 31 nya medlemmar har tillkommit 2022.   

 

 

7. Rapport från programansvarig 

 

 Det är ok med Kanalbuss att de kan skicka deltagarlistor till STPL (Kenneth). 

 Detta för att vi ska kunna kolla att deltagare på resor har betalat medlemsavgiften. 

 

Program 2022 

 

17 febr Lunchkåseri med Ulf Edlund  -  43 deltagare 
10 mars  Årsmöte – 38 deltagare 
17 mars Stadsmissionens Café – 25 deltagare 
7 april Medlemsmiddag  82 deltagare 
26 april + 5 maj Hägerstads Slott, Åssa Industri/Bilmuseum, Åtvidaberg  38+38 deltagare  
17 maj  Vinön i Hjälmaren –   41 deltagare 
17-20 aug  Norge - Geilo med Flåmsbanan –  34 deltagare varav 23 från STPL   x) 
13 sept Reijmyre Glasbruk, Orga kvarn, Cocosbollsfabriken INSTÄLLT pga få deltagare 

13 oktober Tootsie på Oscarsteatern – 47 anmälda  - Fullbokat 
16 nov  Lunchkåseri om Kinda Kanal med Joakim ”Jocke” Johansson  7 anmälda   
 Inger bokat Hörsalen och lunch och tar emot anmälan.  
23-25 nov Julmarknadsresa Lübeck –   20 anmälda – Påminnelse skickas ut (Börje) 
 
x) Pga lågt deltagarantal (under 30) har övriga ordinarie resenärer följt med denna resa. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
Program 2023 
 

 16 februari Lunchkåseri Ulf Edlund ”Saab på 1950-talet”               7 anmälda 
  Inger bokat Hörsalen. Christina bokar lunchen och tar emot anmälan.  

 9 mars Årsmöte      

 Inger bokat Hörsalen och Marianne bokar kaffe. Ingen anmälan behövs. 

29 mars Barracudaverken Gamleby och Västervik           
20 april Medlemsmiddag (50-årsjubileum)  
16 maj Hjälmare Kanal                  
14 juni  Stockholm, Millesgården och Nordiska Museet  
Augusti Inget program 
September Utlandsresa. Kenneth begära prospekt med priser från Kanalbuss. 
Oktober Teater/musikal 
Nov/dec Julmarknadsresa 
 
Julbrev ska mailas ut i december med bl.a. påminnelse om lunchkåseriet i februari 
och medlemsmiddagen i april samt info om att nästa programutskick äger rum 
i mitten av januari (Christina gör brevförslag). 
Programblad för 2023 för januariutskicket ska vara klart till senast decembermötet. 
 

 
 
8. Rapport från valberedningen 

 

 Nästa möte i valberedningen äger rum 27/9. Då ska de utvärdera arbetet och 

 styrelsens och funktionärernas insatser samt fråga om intresse för ev omval. 

 En ny ledamot ska väljas in (efter Sonia Wincent Sträng som avgick i juni och  

ersättare valdes inte in då). För närvarande består styrelsen av ordförande och  

7 ledamöter och stadgarna föreskriver ordförande och minst 8 ledamöter. 

  

  

9. Övriga frågor 

 

 Medlemsmiddagen 20 april 2023 

 

 Gästartist utöver Frazzes band nu bokad (information om detta kommer i  

programutskicket i januari 2023). 

 Planeringsmöte med Terrassen ska äga rum i januari (Marianne, Christina, Claes 

 och Mariette ska deltaga). 

 Christina och Mariette ska ansvara för bordsplacering. Gästerna får (vid ankomst)  

 information om vilket bord (ej specifik plats) de ska sitta vid. 

 Önskemål om bordsplacering som framkommer vid anmälan ska försöka tillgodoses. 

  

STPL förråd 

 

 STPL förråd behöver rensas. Beslutades att nästa möte, 19 okt, inleds med detta 

 (09:00-10:00 och därefter ordinarie styrelsemöte). 

 

 

  

 



   

 

  

 

10. Kommande möten 
 

19  okt   kl 09:00  x) Styrelsemöte  Christina har bokat konferensrum 

 x) ny tid, mötet inleds  

med rensning i förrådet 

 

16 nov kl 10:00 Styrelsemöte  Christina har bokat konferensrum 

 

7 eller 14 dec Styrelsemöte + Julbord Förslag: Skeda Udde.  

Marianne kollar med Skeda Udde. 

    Mariette bjuda in funktionärer  

och valberedning när datum 

    och plats har beslutats. 

     
        

11. Mötets avslutning 

 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 

 Christina Roslund  Marianne Ljungdahl 

 Sekreterare   Ordförande 


