
SSAAAABB  TTjjäännsstteemmaannnnaa--  
ppeennssiioonnäärreerr,,  LLIINNKKÖÖPPIINNGG                                                          PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  66    006611110011  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn    
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  GGöötthhee  HHaannssssoonn    rreepprr..    vvaallbbeerreeddnn..  
  
11..  MMöötteettss  ööppppnnaannddee..  
  OOrrddfföörraannddeenn  BBeennnnyy  WWiiggrreenn  hhäällssaaddee  aallllaa  vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett  
  samt 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                00  kkrr  
  PPlluuss--ggiirroo                                      1100339966  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd    119955666677  kkrr
        220066006633  kkrr  
                                                                            
55..    RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..    
 Owe meddelade efter att registret uppdaterats har föreningen 595 medlemmar. 
  
6.  Rapport från resesamordnaren. 
  Thorsten redovisade förslag till vårprogram för 2007. 
 Styrelsen godkände efter diskussion förslaget för fortsatt bearbetning. 
  
 Beslutades att årsmötet 2007 skall hållas den 20 mars kl 1400.  
 
7. Lägesgenomgång  medlemsmiddagen. 
 Nödvändiga åtgärder diskuterades varvid det konstaterades att allt 
 var under kontroll. 
  
 
 
 
 



8. Information om Friskvården Saab. 
 Benny redovisade möte med Saabs nya operatör ALVIVA vad gäller friskvården. 
 Deltagare vid mötet var Fingal från hälsovården, Benny och Tore Modigh från STPL 
 samt Alvivas platsansvarige Gösta Skoog för verksamheten på Saab. 
 Alvia ägs av Volvo 51% och LM 49% samt Saab ?. 
 Varken Volvo eller LM har någon koppling till pensionärer i sin hälsovård. 
 
 Det finns 3 ramavtal som skall styra verksamheten. 
 1 . Innehåll och kvalitet 
 2. Objekt / Saab-Tannefors. 
 3. Out sourcingavtal /lokaler. 
 
 Saab avtalet är för närvarande på 5 år. 
 År 1 - 2 . Utvärdering och inga större förändringar 
 År 3 – 5  Nya avtal för varje år. 
 Enligt Skoog kommer man inte att hävda några nya regler eller kostnader för  
 pensionärernas deltagande. Men i framtiden beror det på vad Saab vill och 
 betalar för. 
 
 9. Information från Datagruppen ( Hemsida ). 
 Arbetsgruppen Benny, Janne K, Owe och Leif  har på uppdrag från årsmötet 
 angående Hemsida för STPL tag fram följande handlingsplan: 
 
 1. Syfte/Förbättrad medlemskontakt samt aktualisera föreningsverksamheten. 
   - Ändringar 
   - Info. Från våra möten 
   - Info om Saab 
   - Info Om Medlemsförmåner rörande Saab 
   - Info. Om styrelsen och funtionärer. 
 
 2. Hemsidan skall inte ersätta våra vanliga 2 utskick per år. 
 
 3. Hemsidan är ett måste på lite sikt. I dag har ca 50 % av våra medlemmar 
    dator men på sikt är det en självklarhet att ha en hemsida. 
 
 4. Göran Strömfelt har erbjudit sig vara Webmaster. Webhotell och datorplats ? 
 
 5. Vi skall inför årsmötet ta fram informationsmaterial och ha ett förslag 
     för mötet att ta ställning till.     
 
10. Övriga frågor 
 Gunborg fick i uppdrag att beställa på Mjellerumsgården för nästa styrelsemöte 
 samt julbord.  
 
11. Nästa möte 
 Nästa  möte bestämdes till tisdag den 5 december kl 0900 på Mjellerumsgården 
 med efterföljande Julbord 
 
12. Avslutning 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
  
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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