
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
pensionärer, LINKÖPING 
 
PROTOKOLL 
Protokoll fört vid STPL styrelsemöte 021205. 
 
 
Närvarande: Sven–Olof Kvist 
 Leif Svensson 
 Jan Karlsson 
 Owe Eckerberg 
 Lars Sandgren 
 Ingemar Rasmusen 
 Carl – Erik Svensson 
 Gunborg Bladh 
 Margareta Jarskog 
 Sune Pettersson 
 
 
 1. Mötets öppnande. 
 Ordföranden Sven-Olof Kvist hälsade alla välkomna till Mjellerumsgården samt 
 förklarade mötet öppnat. 
 
 2. Godkännande av dagordningen. 
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
  3. Föregående mötesprotokoll genomgång och godkännande. 
 Förgående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning. 
 
 4. Medlemsmiddagen 13 november – kommentarer. 
 Enbart positiva synpunkter har inkommit från deltagarna med ett stort pluss  
 beträffande underhållningen. 
 För att ytterligare förbättra inför nästa års middag bör följande frågor diskuteras: 
 För smalt mellan borden? 
 Möjlighet till bordsplacering ? 
 Spotlight ? 
 Förbättrad ljudanläggning ? 
 Bestämdes att Leif och Sven-Olof träffar Dag Svernlöv och Lars Jagerfelt  
 angående bidragen till middagen från företaget. 
 
 5. Rapport från registratorn. 
 Owe meddelade att föreningen just nu har 827 medlemmar. 
 6 st har under året avlidit. 
 Adresslistan är uppdaterad vilket inneburit att 160 st strukits. 
 Owe tog upp frågan beträffande vilka Saab företag som skall vara med i föreningen. 
 Behöver stadgarna ändras? 
 Frågan tages upp vid ett senare möte. 
 
 
 
 



 
 6. Rapport från kassören. 
 Finansiella läget per 2002-12-05 
 Kassa  1534 kr 
 Postgiro 90424 kr 
 Bank 89674 kr 
                                     181632 kr 
 
 Utgifter  under utbetalning  51031 kr. 
 Behållning efter utbetalning  130601 kr. 
 Leif meddelade att 75 medlemmar betalat avgifter även för 2003. 
 Skrivelse betr. detta kommer att bifogas utskicket till dessa medlemmar. 
 
 7. Rapport från resesamordnaren. 

• En andra resa till Cirkus och Chess har genomförts med 49 deltagare. 
• Kinesisk friskvård i december inställes på gund av för få anmälningar. 

Beträffande januaritillfället avvaktas. 
 
 8. Förberedelser inför utskick. 
 Ingemar gick igenom programmet för våren 2003 enligt följande: 
  
 MARS  03-02-12 Tekniska Verken 
 MARS  Stavgång 
 MARS 03-03-18 Årsmöte 
 APRIL 03-04-10 Stockholm, tekniska museet,Vasateatern 
 APRIL 03-04-14 Mantorpstravet 
 MAJ 03-05-26/28 Uppland 3 dagar 
 JUNI 03-06-04 Guidad stadstur i Linköping 
 SEPT. 03-09-22/29 Prag/Dresden 7 dagar 
 Tisdagar BOUL 
 Möjlighet till motion vid Saabs motionsanläggning. 
 Möjlighet att förbättra datorkunskapen. 
 
 Samtliga i styrelsen fastslog att detta var bra program för utskick. 
 
 9. Utkast till försättsblad. 
 Sven-Olof gick igenom ett utkast till försättsblad. 
 Godkändes av styrelsen. 
 
10. Tidiga förberedelser till årsmötet. 
 Leif tar till nästa möte fram bokslut och förslag till budget. 
 
11. Övriga frågor. 
 Beslutades att Håkan Ryne skall få ersättning med 10 kr/mil för resan till årsmötet 
 den 18 mars. 
 
12. Nästa möte. 
 Bestämdes till måndag den 13 januari kl 900 i klubblokalen.Då skall även program 
 utrskick ske. 
 
 
 
 



 
13. Avslutning 
 Ordföranden Sven–Olof tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
 Därefter intogs jullunch tillsammans med hedersmedlemmar,revisorer och valberedning. 
 
 
 
 
 
Linköping dag som ovan 
 
 
 
Vid protokollet…………………………                   Justerat……………………………  
                          Jan Karlsson                                                 Sven-Olof Kvist 
              Sekr.                                                        Ordf. 
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