SAAB Tjänstemannapensionärer, LINKÖPING

PROTOKOLL
Fört vid STPL styrelsemöte 020204.
Lokal:Serpentinvägen 8.

Närvarande:

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

1.

Mötets öppnade.
Ordförande Håkan hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen.
Förslag till dagordning godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll.Genomgång och godkännande.
Protokoll från möte 020114 godkändes utan anmärkning.

4.

Vår hemsida på Saabs Intranet och Internet hemsida-kommentarfrån
styrelsemedlemmarna.
Efter diskussion var alla överens om att det för närvarande inte finns något
behov av en hemsida i föreningen.

5.

Regler som är fastslagna av Styrelsen ska samlas i ett dokoment.
Konstaterades att det finns ett dokument för att samla styrelsebeslut och regler.
Jan ombesörjer uppdatering av detta dokument.

6.

Årsmötet 2002 den 19 mars
• Genomgång av aktiviteter
• Förslag till ordförande
Beslutades att Håkan i första hand tillfrågar Lars Borg som orförande för
årsmötet.I andra hand kontaktas Bengt Hyllén.
Jan ansvarar för kopiering av årmöteshandlingarna.120 st av vardera
Dagordning,Verksamhetsberättelse och Boklslut.
Owe Eckerberg gick igenom förslag till bokslut och budget.Förslaget
godkändes av styrelsen.

7.

Rapport från kassören.
Inget speciellt att rapportera.

8.

Rapport från resesamordnaren.
• 2 resor till SMHI i Norrköping har genomförts med 48 resp. 49 deltagare.
• Till besöket på VTI den 14 febr. är 25 st anmälda.
• Svampkännedomsträffen är flyttad till den 27 febr.Ca 40 st har hitintills anmält
sig.
• Stockholmsresan den 25 april är fullbokad(50 st) Det finns en väntelista
på 15 st.
• Rügen/Berlin .Hitintills 37 anmälda.
• Chess den 17 och 30 oktober . En plats i resp. buss finns kvar.
• Besök på Saab planeras till hösten vid 2 tillfällen med 30-35 deltagare
per gång.

9.

Öriga frågor.
Inga övriga frågor förelåg

10. Nästa möte.
Bestämdes till måndag den 11 mars kl 900 i lokalen Serpentinvägen.
11. Avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Linköping dag som ovan

Vid protokollet…………………………
Jan Karlsson
Sekr.

Justerat…………………………..
Håkan Ryne
Ordf.

