
  

PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
  
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  33    008800551122  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  BBeennggtt  ÅÅkkee  KKaarrllssssoonn  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  
  
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            333355    kkrr                
  PPlluuss--ggiirroo                                              33550033  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd        119944448855  kkrr  
            119988332233  kkrr  
  
  DDeekkllaarraattiioonn  äärr  iinnsskkiicckkaadd  ii  llaaggaa  oorrddnniinngg..  
  
                                                                      
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  mmeeddlleemmssaannttaalleett  ii  fföörreenniinnggeenn  äärr  551133  sstt..    
  
   
6. Rapport från resesamordnaren, Höstprogrammet  
 Thorsten redovisade enligt följande: 
 
 Vårresa till Holland 17 – 21 april har genomförts på ett utmärkt sätt med 34 deltagare. 
 
 Resa i Östergötland den 14 maj är fullbokad 30 st. 
 
 Resan till Bayern 31 aug. – 7 sept. har hitintills 26 anmälda. 
 
 



 
 
 Förslag till höstprogram diskuterades samt godkändes för detaljering och 
 utskick den 28 maj. 
 Programmet kopieras i 600 ex. 
 
 Beslutades att Bengt-Åke ersätter Carl-Erik i frågor med Terrassen. 
 
 Benny ock Leif funderar över STPL 35 år. 
 
 
7. Saab. Terrassen och motionscentralen. 
 
 Angående hyreskostnad på Terrassen har Benny skickat in skrivelse till 
 Sponsorkommittén. 
 
 Beträffande Motionscentralen så har förhandlingar mellan Saab och Alviva pågått  
 en längre tid. 
 Det är svårt att få fram raka besked men vad vi vet för närvarande är att  
 verksamheten i Motionscentralen kommer att drivas vidare som vanligt under 
 hösten. 

  
 

  
8. Övriga frågor 
 
 STPL hang on medlem till Föreningen Seniorerna ? 
 Efter diskussion bestämdes att frågan skall bordläggas för att eventuellt tas upp  
 inför nästa årsmöte. 
  
 
  
10. Nästa möte. 
 Nästa möte är bestämt till onsdag den 28 maj kl 0900 + utskick av höstprogrammet. 
 
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat 
  
    
Linköping dag som ovan 
 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
  
  
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


