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PROTOKOLL 
Fört vid STPL styrelsemöte  020311 
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 020204 godkändes utan anmärkning. 
 
4. Vår hemsida . 
 Håkan redogjorde för veteranklubbens hemsida på Saabs intranet. 
 Vi kanske skall  på liknande sätt göra en hemsida för STPL.. 
 Var och en funderar på detta till nästa möte. 
 
     
 
5. Regler som är fastslagna av Styrelsen ska samlas i ett dokoment. 
 Jen meddelade att befintliga dokument var reviderade och kommer att skickas ut till 

styrelsemedlemmar och revisorer  tillsammans med  årsmötesprotokollet. 
 
6. Årsmötet   2002  den 19 mars . 
 Jan ombesörjer att årsmöteshandlingar såsom dagordning , verksamhetsberättelse 

och bokslut, budget / kopieras i 120 ex. 
 Som ordföranden för mötet har Håkan vidtalat Lars Borg (ev ersättare Bengt 

Hyllén). 
 Inga motioner till årsmötet har inkommit . 
 Blommor till ordföranden ,  föredragshållare samt till Marianne som avgår från 

styrelsen anskaffas av Håkan. 
  
   



 
 
    
 
 
7. KINA . 
 Beträffande Qigong ( traditionell kinesisk friskvård ) så överfördes diskussionen till 

programkommittén  för att tas upp till nästa utskick. 
 
 
8 . Rapport från kassören. 
 Till den 6 mars hade 631 medlemmar betalat årsavgiften. 
 I juni utskicket måste informeras om att årsavgiften är 50 kr. 
  
 Behållning: 
 Postgirot: 40307 kr 
 Bank: 89073 kr 
 Kassan:              48 kr 
 Summa:      130019 kr 
  
 Deklaration har skickats till skattemyndigheten.Inkomst 769 kr.Tillgångar 106669 kr. 
 
 Ansökan om föreningsbidrag på 7000 kr har skickats till Saab. 
 
 Postboxen Ekholmen kostar 1500 kr / år. 
 Beslutades att behålla postboxen Ekholmen tills vidare då det för närvarande inte finns 
 något bättre alternativ. 
 

9. Rapport från resesamordnaren 
 Studiebesök på VTI har gjorts med 24 deltagare. Sven-Olof Kvist har skickat tackkort 
 till VTI. 
 
 48 st deltog vid Linköpings Svampklubbs svampkännedomsträff den 27 februari i  
 Naturcentrum Trädgårsföreningen. 
 
 Stavgång. 20 st anmälda.Osäkert beträffande tidpunkt då Saab Korpen för närvarande 
 saknar instruktörer. 
 
 Resa till Stockholm i april. 50 st anmälda. 
 
 Rugen / Berlin i maj . 39 anmälda. 
 
 Gotland i juni. 44 anmälda. 
 
 Chess i Stockholm. Fullbokad ( 50 + 50 ) . 
 
 Planeras för Taatoo Stockholm Globen i september. 
 
 
 
 
10. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor förelåg.  



 
 
 
 

11. Nästa möte. 
Bestämdes till efter årmötet den 19 mars för konstituering av styrelsen. 
 
 

12. Avslutning. 
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat . 

 
 
 
      
 
. 
Linköping dag som ovan 
 
 
 
 
Vid protokollet…………………………               Justerat………………………….. 
                       Jan Karlsson                                               Håkan Ryne 
                           Sekr.                                                           Ordf. 
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