
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  44    005500991144  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Sven-Olof Kvist 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn    
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  SSvveenn--OOllooff  KKvviisstt  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett  oocchh      
 förklarade mötet öppnat. 
  
22..  GGooddkkäännnnaannddee  aavv  ddaaggoorrddnniinnggeenn..  
  FFöörrssllaagg  ttiillll  ddaaggoorrddnniinngg  ggooddkkäännddeess..  
  
33..  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll..  
  FFöörreeggååeennddee  mmöötteesspprroottookkoollll  ggooddkkäännddeess  uuttaann  aannmmäärrkknniinngg..  
  
44..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  kkaassssöörreenn..  
  BBeehhåållllnniinngg::  
    
  II  kkaassssaann      11003344    kkrr        
  PPoossttggiirroo                                      2244440077    kkrr        
 Räntefond                                     153492 kr 
 Fordran Vikingbuss                             19750 kr                          
                                        119988668833  kkrr  
  
  BBiiddrraagg  mmeedd  66448899  kkrr  hhaarr  eerrhhåålllliittss  ffrråånn  LLiinnkkööppiinnggss  KKoommmmuunn..  
  
  HHiittiinnttiillllss  hhaarr  111133  aannmmäällnniinnggaarr  iinnkkoommmmiitt  ttiillll  mmeeddlleemmssmmiiddddaaggeenn..  
  
  BBeennggtt  HHyyllee´́nn  hhaarr  mmeeddddeellaatt  aatttt  kkoossttnnaaddeenn  fföörr  BBoouullssppeelleett  uunnddeerr  vviinntteerrnn      
  äärr  ccaa  1155000000  kkrr..  
  HHaann  äässkkaarr  ddäärrfföörr  55000000  kkrr  ssoomm  bbiiddrraagg  ffrråånn  fföörreenniinnggeenn..  
  SSttyyrreellsseenn  bbeesslluuttaaddee  aatttt  ggee  55000000  kkrr  ssoomm  bbiiddrraagg  ttiillll  BBoouullvveerrkkssaammhheetteenn..  
  
  LLeeiiff  rreeddoovviissaaddee  eenn  kkoonnsseekkvveennssaannaallyyss  bbeettrr..  rreedduucceerriinngg  aavv  bbiiddrraagg  ffrråånn  
  LLiinnkkööppiinnggss  KKoommmmuunn..((BBiiffooggaass  pprroottookkoolllleett))    
    
  
    
  
      
  



                                                                         
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn    rreeggiissttrraattoorrnn..  
 Owe rapporterade att efter reviderad medlemslista har föreningen 615 medlemmar. 
  
 
  

66..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreesseessaammoorrddnnaarreenn  ..  
 
 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 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Sven-Olof Kvist 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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