
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  55    007700991199  
  
  
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        11330099  kkrr                
  PPlluuss--ggiirroo                                            99550044  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd      220011225533  kkrr
          221122006666  kkrr    
    
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  fföörreenniinnggeenn  fföörr  nnäärrvvaarraannddee  hhaarr  555555  mmeeddlleemmmmaarr..  
 48 medlemmar har hitintills meddelat mail-adress. 
    
 
6. Rapport från resesamordnaren. 
 Thorsten rapporterade utförda och planerade aktiviteter enligt följande: 
 
 Den 3 -10 sept. har resa till Berlin , Krakow , och Budapest genomförts med 
 40 nöjda deltagare. 
 
 Den 12 sept. deltog 17 st  vid studiebesök på nya brandstationen i Lambohov. 
 
 Till lunchkåseriet den 11 okt.  med Gunnar Elfström har hitintills 48 anmälningar 
 inkommet. 
 
 Teaterresan till Örebro den 1 nov. är fullbokad 48 st . 
 



 
 Till Medlemsmiddagen den 15 nov. har hitintills 70 st anmält sig. 
  
 25 st är hitintills anmälda till Julbordsresan till Åland den 28 – 29 nov. 
  
  
7. Lägeskontroll medlemsmiddagen. 
 
 Beslutades om Parmesanpaj med Parmaskinka som förrätt och att 
 Bräckt Forellfilé med ljus Portvinstås, Champinjoner serveras med Dillpotatis 
 som varmrätt. 
 
 Podiet fixas av Benny 
 För inbjudan till hedersmedlemmar ansvarar Benny. 
 Owe ordnar med inbjudan till Susanne och Ida. 
 Leif ansvarar för lotteri. 
 
8. Övriga frågor. 
 
 Då 48 medlemmars mail adresser finns grupperade för utskick bestämdes att 
 Owe ombesörjer ett provutskick med påminnelse om Medlemsmiddagen 
 Kåseriet. 
 
 Fråga beträffande framtida möjlighet att som pensionär utnyttja friskvårdens  
 lokaler diskuterades. 
 Benny och Thore Modigh kontaktar ansvariga för besked. 
  
  
 
9. Nästa möte. 
 
 Kommande styrelsemöten bestämdes enligt följande: 
  
 Styrelsemöte nr 6 onsdag den 31 oktober kl 0900. 
 
 Styrelsemöte nr 7  + Julbord onsdag den 5 december kl 0900 Mjellerumsgården. 
 
 Styrelsemöte nr 8 +  Utskick  onsdag den 9 januari 2008.   
  
 
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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