SAAB Tjänstemannapensionärer, LINKÖPING

PROTOKOLL

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 2 060427
Närvarande:
Benny Wigren
Jan Karlsson
Carl-Erik Svensson
Gunborg Bladh
Sune Pettersson
Leif Svensson
Owe Eckerberg
Thorsten Nilsson
Anita Barth
1.

Mötets öppnande.
Ordföranden Benny Wigren 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
Plus-giro
Räntefond

1096 kr
7053 kr
159400 kr
167549 kr

Leif meddelade vidare att budgeten följes och från Saab har erhållits
bidrag på 20000 kr.
Deklarationen är klar och kommer att inlämnas vecka 18.
5.

Rapport från registratorn.
Owe meddelade att föreningen för närvarande har 591 medlemmar.

6.

Rapport från resesamordnaren .
Thorsten redovisade följande:
9 mars . Kåseri med lunch på Terrassens Hörsal har genomförts med 97 deltagare.
20 april. Kulturella aktiviteter i Närke. 45 st deltog i resan.
8-12 juni. Femdagarsresa till Baltikum. 45 anmälda
9-18 september. Höstresa till Adriatiska Havets riviera. 37 anmälda.

7.

Genomgång och förslag till utskick samt fastställande av datum för
medlemsmiddagen.
Thorsten redovisade förslag till höstprogram. Thorsten fick i uppdrag att
sluföra arbetet med höstprogrammet för beslut vid nästa styrelsemöte.
Datum för medlemsmiddagen fastställdes till onsdag den 15 november.
Beslutades om oförändrad avgift 150 kr för medlemsmiddagen.

8.

Information från Saab att bifoga i utskick.
Benny redogjorde från kontakt med Saabs informationsavdelning angående
informationsmaterial att bifoga i höstens utskick.
Vi kommer att få 630 informationsfoldrar att skicka med i höstens utskick.
Eventuellt står Saab för portokostnaden.

9.

Medlemskontakt via e-post (mail)?
Efter diskussion beslutades att göra försök med med att upprätta en
Hemsida för att därigenom förmedla information till medlemmarna.
Benny inbjuder Göran Strömfelt till nästa styrelsemöte för diskussion kring
krav och möjligheter att upprätta en hemsidan.

10.

Övriga frågor.
Enligt stadgarna krävs 15 års tjänstemanna anställning i Saab för att
kunna bli medlem i STPL.
Owe ställde frågan huruvida det är dags att ändra detta till färre år för att
få in nya medlemmar till föreningen.
Beslutades att diskutera detta vidare för att till årsmötet 2007 eventuellt
föra fram ett ändringsförslag.

11.

Nästa möte.
Nästa möte är sedan tidigare bestämt till torsdag den 18 maj kl 0900
I Kompetensen

12.

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

Linköping dag som ovan

…………………………
Jan Karlsson
Sekr.

Justerat………………………..
Benny Wigren
Ordf.

