SAAB Tjänstemannapensionärer, LINKÖPING

PROTOKOLL

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 4 050914
Närvarande:
Sven-Olof Kvist
Jan Karlsson
Carl-Erik Svensson
Gunborg Bladh
Sune Pettersson
Leif Svensson
Owe Eckerberg
Thorsten Nilsson
Benny Wigren
Anita Barth
1.

Mötets öppnande.
Ordföranden Sven-Olof Kvist hälsade alla välkomna till styrelsemötet och
förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen.
Förslag till dagordning godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning.

4.

Rapport från kassören.
Behållning:
I kassan
Postgiro
Räntefond
Fordran Vikingbuss

1034 kr
24407 kr
153492 kr
19750 kr
198683 kr

Bidrag med 6489 kr har erhållits från Linköpings Kommun.
Hitintills har 113 anmälningar inkommit till medlemsmiddagen.
Bengt Hyle´n har meddelat att kostnaden för Boulspelet under vintern
är ca 15000 kr.
Han äskar därför 5000 kr som bidrag från föreningen.
Styrelsen beslutade att ge 5000 kr som bidrag till Boulverksamheten.
Leif redovisade en konsekvensanalys betr. reducering av bidrag från
Linköpings Kommun.(Bifogas protokollet)

5.

Rapport från registratorn.
Owe rapporterade att efter reviderad medlemslista har föreningen 615 medlemmar.

6.

Rapport från resesamordnaren .
Thorsten redogjorde för föreningens aktiviteter enligt följande:
Vid studiebesöket på Cloetta Center den 20 april deltog 48 st.
Norge resan den 28-31maj genomfördes med 48 deltagare på ett mycket
uppskattat sätt.
Beträffande ev. byte av plats vid långresor bestämdes att det är reseledaren
som avgör detta.
Vid visningen av Saab den 31 augusti deltag 14 st.
Resan till Rudesheim och bilsalongen i Frankfurt 19-24 september är inställd
på grund av för få anmälningar.
I utflykten till Tinnerö den 8 september deltog 14 st.
Toscana resan den 5-13 oktober är fullbokad.
Teater resan till Stockholm den 10 november har hitintills 29 anmälningar.
35 st är anmälda till Julkryssen den 6-7 december.

7.

Förberedelser inför medlemsmiddagen den 16 november,
Beslutades om följande mat:Ansvarig Carl-Erik
Förrätt - Tunnbrödsrulle med skinka och färskost.
Huvudrätt - Örtbakad lax med hollandaise och timjanfräst sparris,potatisbakelse
med dill.
Underhållning:Ansvarig Sven-Olof
Som underhållare anlitas medlemmen Lennart Agnevik
Lotteri:Som vanligt. Ansvarig Leif
Bordplacering:Leif ansvarig tillsammans med arbetsgruppen Leif, Benny,
Thorsten, Ove och Carl-Erik för detta.
Hedersmedlemmar inbjudes av Sven-Olof.
Susanne Eklöv och Sune Sandström Saab personalavdelning inbjudes av Ove.
Beslutades att styrelsemedlemmar betalar ej någon avift för middagen
utan erhåller detta som ersättning för styrelsejobbet.

8.

Övriga frågor.
Torsten informerade beträffande förändring av klubblokalen.
Nuvarande barack kommer att rivas före årsskiftet och STPL kommer
ett få ett rum i COMPETENSEN som är belägen intill företagshälsovården

10.

Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till onsdag den 19 oktober kl 0900 i klubblokalen.

12.

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

Linköping dag som ovan

…………………………
Jan Karlsson
Sekr.

Justerat………………………..
Sven-Olof Kvist
Ordf.

