
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  88    008811220044  ppåå  MMjjeelllleerruummssggåårrddeenn..  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  BBeennggtt  ÅÅkkee  KKaarrllssssoonn  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  TThhoorrsstteenn  NNiillssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  LLaarrss  OOllssssoonn  rreepprr..  VVaallbbeerreeddnniinnggeenn  
FFrråånnvvaarraannddee::  AAnniittaa  BBaarrtthh  ssjjuukk..  
    
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        44773322  kkrr                
  PPlluuss--ggiirroo                                              66442288  kkrr  
  RRäänntteeffoonndd        220033881177  kkrr
            221144997777  kkrr  
  
  LLeeiiff  mmeeddddeellaaddee  aatttt  aannssöökkaann  oomm  kkoommmmuunnaalltt  bbiiddrraagg  äärr  iinnsskkiicckkaadd..  
    
  LLeeiiff  rreeddoovviissaaddee  eenn  pprreelliimmiinnäärr  eekkoonnoommiisskk  åårrssrraappppoorrtt..  
  
  BBuuddggeettfföörrssllaagg  rreeddoovviissaass  vviidd  nnäässttaa  mmööttee..                                                                   
   
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  fföörreenniinnggeenn  fföörr  nnäärrvvaarraannddee  hhaarr  553366  mmeeddlleemmmmaarr..  
 
  UUnnddeerr  åårreett  hhaarr  1100  mmeeddlleemmmmaarr  aavvlliiddiitt..  
 
  AAddrreesssseettiikkeetttteerr  fföörr  uuttsskkiicckkeett  äärr  bbeessttäällllddaa  ffrråånn  SSaaaabb..  
  
 
 
 
 
 
 
 



  
6. Rapport från resesamordnaren,  
 Thorsten redovisade enligt följande: 
  
 Julbordsresa 9 – 10 december till Åland. 43 anmälda. 
 
 Slutgiltigt förslag till vårprogram diskuterades. 
 Vårprogrammet  godkändes för utskick. 
 Beslutades att kopiera vårprogrammet i 600 ex. 
 
 Bestämdes att första aktiviteten på vårprogrammet Kåseri: Kärleken till   
 Bordets nöjen den 11 februari läggs in på föreningens Hemsida. 
  
 
7. Utvärdering av medlemsmiddagen. 
 En samlad utvärdering utifrån många telefonsamtal, spontana påpekanden  
 och inte minst ett antal e-postmeddelanden, ger vid handen att medlemsmiddagen 
 var en fullträff beträffande arrangemang, mat, uppträdande och dans som  
 till kommande år kan bli svårt att upprepa.  
  
8. Dokumentation av handlingar samt hemsidan. 
 Jan meddelade att den gamla dokumentationen hämtats från klubblokalen  
 för att säkerställas för framtiden via scanning/dator överföras till DVD. 
 Bestämdes att med Göran Strömfelts hjälp överföra scannade dokument 
 fr o m år 2000 – till föreningens Hemsida. 
 
 
9. Övriga frågor 
 Meddelades att föreningens förra resesamordnare Ingemar Rasmusen avlidit. 
 Bestämdes att Owe representerar förening vid begravningen. 
 
 Owe meddelade att  han överlämnat en chokladask till Susanne Eklöv på  
 Saabs personalavdelning, som tack för den hjälp han får med framtagande  
 av adresslappar, namnlistor o s v. 
 
 Lasse Olsson deltog vid mötet som valberedningens representant och  
 meddelade att valberedningen arbete startat inför årsmötet 2009 
  
    
10. Nästa möte. 
 Vårens utskicksmöte är bestämt till den 14 januari 2009 kl 0900. 
 
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, 
 varvid styrelsen och övriga funktionärer i föreningen samlades kring det 
 förträffliga Julbordet på Mjellerumsgården. 
 
 .     
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
       Sekr.                                                                                                   Ordf. 
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