PROTOKOLL
Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 7 061205
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,
som denna gång hölls på Mjellerumsgården i Valla,samt 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

2378 kr
4931 kr
196035 kr
203344 kr

Leif redovisade ett preliminärt bokslut som diskuterades, varvid Leif meddelade att
han till nästa möte tar fram budgetförslag för 2007.
Ansökan om bidrag från Linköpings Kommun skall vara insänd senast den
8 januari 2007.
Leif fick i uppdrag att ombesörja detta.
5.

Rapport från registratorn.
Owe meddelade att föreningen har 595 medlemmar.
Owe redovisade skrivelse för utskick till Dynamics blivande pensionärer.
Till Saabs blivande pensionärer skall motsvarande skrivelse skickas i samband
med ordinarie utskick om kommande aktiviteter.

6.

Utvärdering av medlemsmiddagen.
En summering av medlemsmiddagen blir enbart positiv och flera röster har hörts
från deltagare om att detta varit en av de bästa middagarna hitintills.

7.

Rapport från resesamordnaren.
Thorsten redovisade förslag till vårprogram. Efter diskussion beslutades om
fortsatt detaljering av programmet.

8.

Information från datagruppen.
Redovisades dagsläget beträffande föreningens hemsida. Målet är att vid årsmötet
redovisa en färdig hemsida samt få beslut om införande.

9.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor förelåg.
.

10.

Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till tisdag den 9 januari kl 0900 då även utskick av
vårens aktivitetsprogram skall göras.
Möte bestämdes även till den 14 februari kl 0900 då alla årsmöteshandlingar skall
vara klara för genomgång och beslut.
Mötena hålles i vår lokal i Kompetensen Saab.

11.

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat ,varvid
ledamöter ,tillsammans med revisorer och valberedning samlades, för att inmundiga
det sedvanliga julbordet på Mjellerumsgården.

Linköping dag som ovan

…………………………
Jan Karlsson
Sekr.

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

