STPL
SAAB Tjänstemannapensionärer LINKÖPING

PROTOKOLL
Fört vid STPL styrelsemöte 010409.
Lokal:Serpentinvägen 8.

Närvarande:

Frånvarande:

Håkan Ryne
Sven-Olof Kvist
Jan Karlsson
Ove Eckerberg
Ingemar Rasmusen
Marianne Lindwall
Gunborg Bladh
Carl-Erik Svensson
Lars Sandgren

1.

Mötets öppnande.
Orförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2.

Godkännande av dagordningen.
Förslag till dagordning godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll.
Protokoll från möte 010219 och 010320 godkändes efter genomgång.

4.

Årsmötet,kommentarer.
Redovisades att årsmötet varit positivt ,välbesökt och med en intressant föredragning
av Milton Moberg.
Med anledning av diskussionen på årsmötet kring Nisse Nilssons motion,beslutades
att i fortsättningen ha ett styrelsemöte minst en vecka före årsmötet för beredning av
till årsmötet inkomna motioner.

5.

Införande av Stadgeändring
- vem är ansvarig att anmäla utträde
- sista meningen-Gottstående medlem----Följande gäller:
Vi frånfälle av medlem är efterlevande ansvarig att meddela ev. utträde eller att
att kvarstå som medlem.

Med ”Gottstående medlem” menas den som valt att fortsätta medlemskapet och får
då rösträtt.
Beslutades att inför varje styrelsemöte om möjligt kontrollera ev. inträffade dödsfall.
Sista meningen i stadgeändringarna ”Gottstående medlem äger rösträtt” ändras i
stadgarna till nästa årsmötet 2002.

6.

Vår hemsida på Saab:s Intranet och Internet hemsida.
Förslag på innehåll till hemsida för STPL hade tagits fram av Håkan och lämnades ut
till resp för att penetreras och kommenteras till nästa möte.

7.

Juni-utskick.
Förslag till innehåll diskuterades enligt följande:
-Försättsblad med Inledning.
-Styrelsens Sammansättning.
-Nya Stadgarna.
-Kommentar om ”Medlemspartners rätt att kvarstå”som medlem.
-Uppmaning till alla att själva ta initiativ till att ”kvarstå resp.utgå ”.
-Flygvapenmuse´et ,utflyktsmål i höst.
-Bridgeklubben.
-Datautbildning.
-!!!!!!!
-!!!!!!
Beslutades att Håkan,Ingemar och arbetsgruppen ansvarar för att underlag för
utskick kommer fram i tid.

8.

Datum för att plocka ihop utskicket.
Bestämdes till måndag 010528 kl 0900 i lokalen Serpentinvägen.

9.

Rapport från kassören.
Från Saab har erhållits 7000 kr i föreningbidrag och 15000 kr som verksamhetsbidrag.
Behållning: Girokontot 95594 kr
Postgirot 75949 kr
Kassan
143 kr
Inkomna medlemavgifter 39700 kr
Årsmötet kostade 5048 kr.
Bestämdes att medlem som ej betalat årsavgift får inget juni-utskick.
För att i fortsättningen få in årsavgiferna i rimlig tid skall information om detta medfölja
januari-utskicket.
Beslutades att ha kvar postboxen trots prishöjning till 1500 kr.(Box 11050 58011
Linköping,Ekholmen Centrum).

10.

Rapport från resesanmordnaren Ingemar.
- ÖC –besök den 7 mars.Av 37 anmälda uteblev 10.
- Stockholm 6-7 april. 48 deltagare.
Föreställningen på Cosmonova flyttades från fredag till lördag vilket innebar att 15
ej kunde vara med. Beslutades att betala tillbaka 65 kr för biljetten som ej kunde
utnyttjas.
- Österlen 15-17 maj. Finns 5 plaster kvar.
- Stjärnsund 6-7 juni. 26 anmälda.
- S:t Annas Skärgård i augusti. Endast 5 anmälda.Inställes ?
- Skottland i september. 34 anmälda.
- Teaterresa till Stockholm 6 oktober.Vin o Spritmuse´et,Berns Salonger lunch,Cirkus- EVITA,macka på hemvägen.
Priset ännu ej bestämt.
- Vecka 45 Medlemsmiddag.Tid och subvention som tidigare.Ingemar och
Sven-Olof betsämmer dag efter kontroll med orkestern och Terrassen.
- Planeras för Köpenhamnresa under vecka 49, 2 dagarsresa.
- Vecka 3 2002. SMHI i Norrköping(flyttad från december).
- Ingen entreavgift för flygdagen i Malmslätt.
- Flygvapenmuse´et i Malmslätt.
Ingemar och arbetsgruppen jobbar fram att förslag till en kostnad av 20-25000 kr.
Vi föreslår en anmälningavgift på 25-30 kr.

11.

Övriga frågor.
Jan kontaktar Irma Nygren för att få hela hennes material på diskett för att överföra till
föreningens dator i lokalen Serpentinvägen.

12.

Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till måndag 010528 i samband med ihopplock av juni-utskicket.

13.

Avslutning.
Ordförande tackade för visat inresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

------------------------------Jan Karlsson
Sekreterare

Justeras

-------------------------------Håkan Ryne
Ordförande

