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1. Mötets öppnande. 
 Ordföranden Sven-Olof Kvist  hälsade Anita Barth som ny medlem i styrelsen och 
 övriga välkomna samt förklarade mötet öppnat. 
 
2. Godkännande av dagordningen. 
 Förslag till dagordning godkändes. 
 
3. Föregående mötesprotokoll.Genomgång och godkännande. 
 Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning. 
 
4. Kommentarer om årsmötet.Årsmötets protokoll. 
 Alla var överens om att årsmötet genomförts på ett förträffligt sätt. 
  
5. Hemsida.Skall vi ha en sådan? 
 Ur diskussionen framkom att föreningen ännu ej är mogen för att införa en Hemsida. 
 Beslutades att ta upp ämnet nästa år 2004. 
 
6. Medlemsmiddagen och bordsplacering?Ljud och spotlights? 

• Ingemar redovisade ett förslag till bordsplacering vid medlemsmiddagen. 
Beslutades att arbeta vidare med förslaget.Ingemar,Leif,Owe och Carl-Erik  
ansvarar som arbetsgrupp för detta arbete. 

• Ljus och spotlight. Carl-Erik undersöker med Amica betr. möjligheter. 
• Datum för medlemsmiddagen fastställdes till onsdagen den 19 november 2003. 

Owe kontaktar Sokna Kjoltyg ang underhållning vid middagen. 
• Beslutades att avgiften skall vara 90 kr per person. 

 
 
7. Rapport från registratorn. 
 Owe meddelade att ca 780 medlemmar betalat årsavgiften. 
 Owe meddelade vidare att han talat med Tommy Sangré Dynamics som lovade att  
 skicka en lista på blivande pensionärer. 
 
 



 
8. Rapport från kassören. 
 Behållning: 
 Kassa 2676 kr 
 Postgiro                   51305 kr 
 Bank                        90450 kr 
 Fordran                    18500 kr 
                                162931 kr 
 
Beslutades att föreningen i fortsättningen svarar för kostnaden ca 8000 kr för Boul 
inomhusspel. 
Merkostnaden för att behålla postgirot kommer att bli 250 kr/år varför det beslutades att ej 
vidtaga någon åtgärd betr. postgirot. 
 
 
9. Rapport från resesamordnaren  samt förslag inför nästa utskick. 
 Ingemar redogjorde för förslag inför nästa utskick: 

• Augusti Besök Vadstena 
• September Ev. svampsafari 
• Oktober Teaterbesök Stockholm China Lasse Berghagen. 
• November Medlemsmiddag 
• December Julresa till Celle i Tysskland 
• December     Ev föredrag 
• Januari 2004 Ev.föredrag 
 
För att bearbeta dessa förslag samlas arbetsgruppen(Ingemar,Sune,Gunborg,Anita 
och Carl-Erik ) den 23 april kl 900. 

 
11. Övriga frågor. 
 Datum för nästa utskick bestämdes till måndag den 26 maj kl 900 i klubblokalen. 
 
 
12.   Nästa möte. 
 Nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag den 7 maj kl 900 i klubblokalen. 
 
 
13. Avslutning. 
 Ordföranden Sven-Olof tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
 
 
Linköping dag som ovan 
 
 
Vid protokollet…………………………..                Justerat…………………………….. 
                        Jan karlsson                                                   Sven-Olof Kvist 
                      Sekr                                                                   Ordf. 
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