
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
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PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  88    006600222288  
  
  
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      11222200    kkrr        
  PPlluussss--ggiirroo                                          66667766    kkrr        
 Räntefond                                     159151 kr
                                        116677004477  kkrr  
  
  
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  550044  mmeeddlleemmmmaarr  hhaarr  hhiittiinnttiillllss  bbeettaallaatt  mmeeddlleemmssaavvggiifftteenn..  
  
                                                                     
  
66..      RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreesseessaammoorrddnnaarreenn  ..  
 Thorsten redovisade följande: 
  
 Studiebesöket på Gärstadverkens nya superanläggning genomfördes den 8 
 februari med 42 st deltagare. 
 18 st står på väntelista och en ny omgång förberedas till höstens program. 
 
 9 mars . Kåseri med lunch på Terrassens Hörsal. 82 anmälda 
 20 april. Kulturella aktiviteter i Närke. 39 anmälda 
 8-12 juni. Femdagarsresa till Baltikum. 43 anmälda 
 9-18 september. Höstresa till Adriatiska Havets riviera. 35 anmälda 
  



 
7.   Förberedelser inför årsmötet. 
 Dagordning och Verksamhetsberättelse gicks igenom och godkändes för att 
 läggas fram för årsmötet. 
 Ekonomisk sammanställning , Verksamhetsplan och Budget gicks igenom och 
 godkändes för att läggas fram för årsmötet.  
 
 Som ordförande för årsmötet föreslogs Thore Modigh. Sven-Olof kontaktar Thore. 
 
 Beslutades att föreslå medlemsavgiften för 2007 oförändrad = 100kr. 
 
 Årtsmöteshandlingarna kopieras i 100 ex. ansv. Jan Karlsson. 
 
 
8.  Valberedning. 
 C-G Svernestam har meddelat att han avgår från valberedningen för kommande år. 
 
 
9. Övriga frågor. 
 Owe informerade om att medlemslistor kommer att finnas i klubblokalen. 
      
  
 
9. Nästa möte 
 Bestämdes att efter årsmötet ha ett konstituerande möte för nya styrelsen.. 
  
  
 
10. 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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