
STPL 
SAAB Tjänstemanna- 
pensionärer LINKÖPING 
 
 
 
 
 

PROTOKOLL 
Fört vid STPL styrelsemöte 010528. 
Lokal:Serpentinvägen 8. 
 
 
Närvarande: Håkan Ryne 
 Sven-Olof Kvist 
 Jan Karlsson 
 Ove Eckerberg 
 Ingemar Rasmusen 
 Marianne Lindwall 
 Gunborg Bladh 
 Carl-Erik Svensson 
Frånvarande: 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 010409 godkändes efter genomgång. 
 Bestämdes att mötesprotokollet i fortsättningen skall sändas till resp. före nästa möte 
 
4. Är materialet från Irma infört i datorn. 

Materialet finns på diskett hos Jan för införande i datorn under hösten. 
 

 
 
5. Vår hemsida på Saabs Intranet och internet hemsida-kommentar från 

Styrelsemedlemmar. 
Ärendet tages upp på nästa möte. 
  

 
 
 
 
 
 



6. Rapport från kassören. 
Behållning: 
Kapitalkontot       95594  kr 
Postgirot               73809 kr 
Kassan                          -5 kr 
                      169098 
 
Bidrag från Linköpings kommun  på 7500 kr mot sökt 3000 kr har erhållits. 
Kuvert för 3775 kr har inköpts. 

 
 
 
6. Rapport från resesamordnaren. 

Resan till Österlen har genomförts på ett fint sätt med bra upplägg och toppenväder 
och reseledaren var både rolig och påläst. 
Av 43 anmälda deltog 39 st. 
 
 

 
8. Övriga frågor. 

Sven –Olof  meddelade att han kontaktas av  Bill Svensson från korpen angående 
möjlighet att ev. kunna deltaga i korpens arrangemang. 
Jan fick i uppdrag att kontakta Bill Svensson och undersöka ev. möjligheter. 

 
 
 
9. Juni-utskick , stoppa i , klistra , adressera. 

Ett intensivt och effektivt arbete med juni – utskicket genomfördes av 
styrelsemedlemmarna. 
 

 
10. Nästa möta. 

Arbetsguppen träffas måndag den 3 sept. kl 0900 inför besöket på Flygmuseet 
 
Nästa styrelsemöte  bestämdes till måndag den 1 okt. kl 0900 i lokalen Serpentinvägen. 
 

 
 
13. Avslutning. 

Ordförande tackade för visat inresse och förklarade mötet avslutat. 
 
 

        Vid protokollet                                                        Justerat 
 
 
 
 -----------------------------                                                 ------------------------------ 
                                                                                        

        Jan Karlsson                                                         Håkan Ryne 
        Sekreterare                                                           Ordförande 
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