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 Leif ställde frågan huruvida även revisorer med lång mandattid kan utses till  
 Hedersmedlem. 
 För att klarlägga den fråga bestämdes att Jan Karlsson tar fram befintlig skrivning 
 till nästa möte för fortsatt diskussion. 
  
  
   



 
7. Rapport från resesamordnaren.  
 Thorsten redovisade enligt följande: 
 
 Vid studiebesöket på VTI den 13 februari deltog 25 medlemmar. 
  
 Vårresan till Holland 17 - 21 april har   34 anmälda.  
  
 Resa i Östergötland den 14 maj är fullbokad 30 st. 
 
 Resan till Bayern 31 aug. – 9 sept. har hitintills 25 anmälningar. 
 
 Thorsten redovisade programförslag för höstens aktiviteter. 
 Efter diskussion godkändes programförslaget för fortsatt bearbetning och detaljering 
 för slutgiltigt beslut vid nästa styrelsemöte. 
  
8. Saab. Terrassen och motionscentralen. 
 Leif meddelade att för sammankomster i Terrassens hörsal , kommer framledes en  
 hyreskostnad för lokalen  faktureras föreningen. Tidigare har Saab stått för denna 
 kostnad. Hur skall föreningen hantera denna fråga ? 
 Då Veteranklubben står inför samma frågeställning bestämdes att Benny kontaktar 
 Stellan Eklöw  för en ev, gemensam handläggning av frågan. 
 
 Beträffande motionscentralens vara eller inte vara i framtiden cirkulerar idag en 
 mängd obekräftade rykten. 

Då denna fråga är viktig för alla de pensionärer ( ca 100 st ) som utnyttjar                
motionscentralen, får vi i styrelsen frågor som ej kan besvaras, då det saknas 
information från ansvariga. 
 
Beslutades att Jan Karlsson kontaktar Jan Germundsson ekonomiansvarig Saab 
och Peder Johansson ordf.Korpen Saab, för att om möjligt få fram vad som gäller  
för framtiden, för att så snart som möjligt vidarebefordra denna information till  
föreningens medlemmar genom bl a Hemsidan. 
 

  
9. Övriga frågor 
 Owe tog upp frågan beträffande aktualisering av Hemsidan genom att efter genomförda 
 aktiviteter skriva en notis på Hemsidan. 
 
 Benny redogjorde för en skrivelse från Föreningen Seniorerna som gärna ser 
 STPL som Hang on medlem. 
 Beslutades att Benny kontaktar Runold Karlsson i  Skidveteranerna (är medlem) , 
 på frågan vad det innebär att vara medlem. 
  
10. Nästa möte. 
 Nästa möte är bestämt till måndag den 12 maj kl 0900 
 
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
  
    
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
  


