PROTOKOLL
Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 5 080910
Närvarande:
Benny Wigren
Jan Karlsson
Bengt Åke Karlsson
Leif Svensson
Owe Eckerberg
Thorsten Nilsson
Anita Barth
Gunborg Bladh
Sune Pettersson
Elisabeth Forsman repr. valberedningen
1.

Mötets öppnande.
Ordföranden Benny Wigren hälsade alla välkomna till styrelsemötet,
samt förklarade mötet öppnat.

2.

Godkännande av dagordningen.
Förslag till dagordning godkändes.

3.

Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll godkändes utan anmärkning.

4.

Rapport från kassören.
Leif redovisade följande behållning:
I kassan
Plus-giro
Räntefond

5.

280 kr
1583 kr
214311 kr
216174 kr

Rapport från registratorn.
Owe meddelade att medlemsantalet i föreningen är 532 st.
I utskick av höst resp. vårprogram skall information finnas med huruvida bifogat
inbetalningskort gäller medlemsavgift eller annan avgift.
Beslutades att utskick av höstprogrammet senarelägges till augusti.

6.

Rapport från resesamordnaren,
Thorsten redovisade enligt följande:
Resa till Bayern 31 aug.-7 sept. . 31 deltagare .Kommentarer se övriga frågor.
Resa i Östergötland 17 september. 26 anmälda .
Studiebesök på VTI 8 okt. 16 anmälda.
Lunchkåseri 29 okt. 17 anmälda.
Julbordsresa till Åland.34 anmälda
Då det hitintills inkommit för få anmälningar till årets kvarvarande aktiviteter
beslutades att göra ett påminnelseutskick för dessa aktiviteter.
Styrelsen samlas tisdag den 16 sept. kl1500 för detta utskick.

7.

Läge / Medlemsmiddagen.
Lägesavstämning medlemsmiddagen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.

Lokal. OK
( Ansvarig: Bengt- Åke).
Scen .
( Ansvarig: Benny).
Hedersmedlemmar .
(Ansvarig : Inbjudan Benny).
Förfrågan till Lars Gernt .
( Ansvarig: Benny).
Mat-Restaurang.
( Ansvarig: Leif o Bengt- Åke).
Bordsplacering / Värdskap.
(Ansvarig : Leif o Bengt- Åke).
Underhållning.
(Ansvarig : Leif).
Lotteri.
(Ansvarig : Owe o Leif).
Föreningen bjuder på avec.
Styrelsen stannar kvar till festen är slut.

Övriga frågor
Resan till Bayern :
Owe, Janne och Bengt- Åke som deltagit i resan till Bayern framförde egna och
övriga deltagares synpunkter som diskuterades .
Bestämdes att Benny tillställer alla deltagare på resan en skrivelse som belyser
föreningens framtida resepolicy enligt följande:
• Tänka på att det skall vara bekvämt och skönt att resa med föreningen.
• Bussåkande måste kortas ner och kanske kombineras med flyg.
• Att hitta en intressant centralort där vi kan bo ett antal nätter.
• Att därifrån arrangera kortare utflykter.
• Att slippa släpa väskor från det ena boendet till det andra.
• Att resebolagets personal förstår vår situation och anpassar takten.

9.

Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till onsdag den 22 oktober kl 0900.

10.

Avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
.

Linköping dag som ovan

…………………………
Jan Karlsson
Sekr.

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

