
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  22    007700442244  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  CCaarrll--EErriikk  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
    
    
  
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..  
  LLeeiiff  rreeddoovviissaaddee  fföölljjaannddee  BBeehhåållllnniinngg::  
  
  II  kkaassssaann          335555  kkrr                
  PPlluuss--ggiirroo                                                225500  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd      118822666644  kkrr
          118833226699  kkrr  
    
                                                                              
55..    RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..    
 Owe meddelade att det finns farhågor för att budgeterade 575 medlemmar ej 
 kommer att innehållas då endast 538 st hitintills har betalat medlemsavgiften för 2007. 
 
 Styrelsen beviljade medlemskap för John-E Person som har 12 anställningsår på Saab 
 mot stipulerade 15 år. 
 
 Beslutades att ordföranden Benny Wigren och vice ordföranden Owe Eckerberg 
 bemyndigas tillstånd att tillsammans få ge tillstånd till medlemskap i  STPL då  
 sökanden ej uppnått stipulerade 15 års anställning vid Saab. Skall vid nästkommande  
 styrelsemöte redovisas samt dokumenteras i styrelsemötesprotokollet.  
 
 
 



6. Rapport från resesamordnaren. 
 Thorsten redovisade följande lägesrapport: 
 
 Årsmötet genomfördes den 20 mars med 64 medlemmar närvarande 
 
 29 mars. Industribesök på Saab i trollhättan med 42 st deltagare. 
  
 26 april. Endagsresa Vättern runt. 
 Hitintills 45st anmälningar. 
 
 21-26 maj. Resa till S:t Petersburg.. 
 48 st anmälda = fullbokat. 
 
 3-10 september. Resa till Krakow och Budapest. 
 Hitintills 32 st anmälningar. 
 
   
7. Förslag till Höstutskick 2007. 
 
 Thorsten redovisade förslag till höstprogram 2007. 
 Förslaget godkändes för vidare bearbetning. 
 
 Benny redovisade förslag till försättsblad. 
 Godkändes att bifogas utskicket. 
  
 
 8. Information från Datagruppen. 
 
 Datagruppen har haft ett möte för uppstart av Hemsidan. Det är viktigt att alla i 
 styrelsen hjälper till att hålla Hemsidan ständigt uppdaterad. 
 
 Det bestämdes vidare att upprätta ett mail adressregister hos registratorn. 
 Information om detta kommer att finnas på Hemsidan och i utskicket. 
 
9. Utvärdering av årsmötet. 
 Årsmötet genomfördes på ett mycket bra sätt med Bengt Hylén som ordförande. 
 Vid mötet deltog 64  medlemmar. 
 Johan Leander Chef Saab-Gripen International inledde mötet med en 
 mycket uppskattad information om Saabs framtida utmaningar och marknader 
 
10. Övriga frågor. 
 
 Kraven för utnämning till Hedersmedlem diskuterades. 
 Bestämdes att för att kunna bli utnämnd till hedersmedlem skall man har varit 
 Ledamot eller Suppleant i styrelsen 10 år. 
 Konstaterades att Carl-Erik Svensson uppnått kraven (har 11 år ) och kommer 
 därför att snarast vid lämplig tidpunkt utses och Diplomeras till Hedersmedlem. 
 
 11. Nästa möte. 
 
 Nästa möte bestämdes till onsdagen den 16 maj kl 900. Vidare bestämdes tidpunkt 
 för utskick av höstprogrammet till torsdag den 31 maj kl 0900. 
  
 
 
 
 
 
  



 
10. 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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