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ÅÅRRSSMMÖÖTTEESSBBEESSLLUUTT  (11999966--0033--2255  ttoomm  22002200--0033--0055)  
 

 

13/3 1996 Föreningens stadgar antogs. 
 
12/3 1997 Inga beslut. 
 
17/3 1998 Inga beslut. 
 
23/3 1999 Höjd medlemsavgift till 50 kr. 
 Antal styrelsemedlemmar utöver ordföranden skall vara 
 7 st(plus 2 suppleanter). 
 
14/3 2000 Godkändes att antalet styrelseledamöter skall vara 7 st och 
 2 suppleanter. 
 Medlemsavgift för 2001 skall vara 50 kr. 
 
20/3 2001 Ändring av punkt 2 i föreningens stadgar. 
 Styrelsen är beslutsmässig om tveksamhet skulle uppstå 
 Vid medlemskap i föreningen. 
 Medlemsavgiften är oförändrad 50 kr. 
 

 

19/3 2002 Medlemsavgiften för år 2003 beslutades oförändrad till 50 kr. 
 Godkändes att antal styrelseledamöter utökas till 9 st och 
 2 suppleanter. 
 
 
18/3 2003 Medlemsavgiften får år 2004 beslutades oförändrad till 50 kr.   
 Godkändes att antal styrelseledamöter ändras till 7 st och 
 2 suppleanter. 
 
 
16/3 2004 Medlemsavgiften för 2005 beslutades att höjas till 100 kr 
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16/3 2004 Beslutades om stadgeändring av § 9. 
   Följande strykes i texten: samt genom meddelande i  
   personaltidningen vid Saab. 
 

 

16/3  2005 Beslutades att medlemsavgiften för 2006 skall vara  
  oförändrad 100 kr 
 

 

22/3 2006 Beslutades att medlemsavgiften för 2007 skall vara  
   oförändrad 100 kr. 
 
   Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att utreda möjligheten för
   användning av Internet vid utskick av diverse information, 
   meddelanden o s v. 
   Beslut beträffande eventuellt införande av Hemsida för  
   föreningen skall tas vid årsmötet 2007. 
 
 
20/3 2007 Beslutades att medlemsavgiften för 2008 skall vara  
   oförändrad 100 kr per medlem och år. 
 
 
20/3 2007 Årsmötet godkände förslag från styrelsen ang. ändring av § 6 i    
   Stadgarna att införas vid valet 2008.  
 
20/3 2007 Årsmötet godkände förslag från styrelsen att införa Hemsida på  
   Internet för föreningen. 
 
13/3 2008 Beslutades att medlemsavgiften för 2009 skall vara oförändrad 
   100 kr per medlem och år 
 
13/3 2008 Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet att utreda framtiden 
   för motionscentralen 
 
12/3 2009 Beslutades att medlemsavgiften för 2010 skall vara oförändrad 
   100 kr per medlem och år. 
 
11/3 2010 Årsmötet beslutade att godkänna styrelsen förslag att höja 
   medlemsavgiften till 150 kr per medlem och år. 
 
10/3 2011  Beslutades att medlemsavgiften för 2012 skall vara oförändrad 
   150 kr per medlem och år. 
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10/3 2011 Årsmötet godkände förslag från styrelsen ang. ändring av § 5 
   i stadgarna att införas vid valet 2012. 
 
15/3  2012 Beslutades att medlemsavgiften för 2013 skall vara oförändrad 
   150 kr per medlem och år. 
 
14/3 2013  Beslutades att medlemsavgiften för 2014 skall vara oförändrad 
   150 kr per medlem och år 
 
13/3 2014  Beslutades att medlemsavgiften för 2015 skall vara oförändrad 
   150 kr per medlem och år. 
 
19/3 2015  Beslutades att medlemsavgiften för 2016 skall vara oförändrad 
   150 kr per medlem och år 
   
10/3 2016   Beslutades att medlemsavgiften för 2017 skall vara oförändrad  
   150 kr per medlem och år  
 
 30/3 2017          Förslag från styrelsen ang. stadgeändring av § 2 godkändes av 
            mötet.     
30/3  2017          Förslag från styrelsen att  Datasaabs Vänner samordnas med    
             STPL godkändes av mötet. 
  
 
30/3  2017          Förslag från styrelsen att göra utskick via mail av aktivitetsut -     
                skicket godkändes för fortsatt bearbetning. 
  
08/3  2018           Beslutades att medlemsavgiften för 2019 skall vara ändrad till       
   100 kr per medlem och år. 
 
7/3  2019 Beslutades att medlemsavgiften för 2020 skall vara  oförändrad 
   till 100 kr per medlem och år. 
 
5/3    2020 Beslutades att medlemsavgiften för 2021 skall vara  oförändrad 
   till 100 kr per medlem och år. 
 
 


