PROTOKOLL
Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 10 091203 Plats: Mjellerumsgården.

Närvarande:
Benny Wigren
Jan Karlsson
Leif Svensson
Bengt Åke Karlsson
Gunborg Bladh
Tommy Ottosson
Anita Barth
Sune Pettersson
Owe Eckerberg
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:
I kassan
Plus-giro
Sekura räntefond

4034 kr
516 kr
196124 kr
200674 kr

Leif redovisade ett preliminärt bokslut för 2009.

5.

Rapport från registratorn.
Owe meddelade att antalet medlemmar i föreningen för närvarande är 507 st.
Han kommer att kontakta Susann på Saabs personalavdelning för uppdatering
av medlemslistan samt om möjligt få information om nya avtalspensionärer.

6.

Rapport från Programansvarig samt Program för 2010.
,
Tommy redovisade det tänkta årsprogrammet för 2010 , som diskuterades
varefter det godkändes för kopiering och urskick den 7 januari .

7.

Utvärdering av Medlemsmiddagen.
Middagen har fått mycket beröm från deltagarna vad gäller god mat ,bra musik
och underhållningen.
Något enstaka klagomål på orkesterns ljudnivå har framkommit.
Totalt alltså en mycket väl genomförd medlemsmiddag.

8.

Innehåll i informationen till övriga funktionärer.
Av tradition informeras övriga funktionärer vid styrelsemötet i samband med
Julmiddagen.
Benny inleder informationen , Leif redovisar det ekonomiska läget och Tommy
avslutar med information om aktiviteter som genomförts under året samt
lite kring kommande aktiviteter.

9.

Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns att behandla.

10.

Nästa möte.
Följande mötestider beslutades:
Torsdag den 7 januari kl 0900 Styrelsemöte inkl. utskick av vårprogrammet.
Tisdag den 23 februari kl 0900 Styrelsemöte ( förberedelse inför årsmötet )
Torsdag den 11 mars Styrelsemöte efter årsmötet.

11.

Avslutning.
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat varefter
styrelsen tillsammans med inbjudna funktionärer intager Mjellerumsgårdens
dignande julbord.

.
Linköping dag som ovan
…………………………
Jan Karlsson
Sekr.

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

