PROTOKOLL
Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 8 081204 på Mjellerumsgården.
Närvarande:

Frånvarande:

Benny Wigren
Jan Karlsson
Bengt Åke Karlsson
Leif Svensson
Owe Eckerberg
Thorsten Nilsson
Gunborg Bladh
Sune Pettersson
Lars Olsson repr. Valberedningen
Anita Barth sjuk.

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

4732 kr
6428 kr
203817 kr
214977 kr

Leif meddelade att ansökan om kommunalt bidrag är inskickad.
Leif redovisade en preliminär ekonomisk årsrapport.
Budgetförslag redovisas vid nästa möte.
5.

Rapport från registratorn.
Owe meddelade att föreningen för närvarande har 536 medlemmar.
Under året har 10 medlemmar avlidit.
Adressetiketter för utskicket är beställda från Saab.

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
…………………………
Jan Karlsson
Sekr.

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

