PROTOKOLL
Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 2 090205

Närvarande:
Benny Wigren
Jan Karlsson
Bengt Åke Karlsson
Leif Svensson
Owe Eckerberg
Thorsten Nilsson
Gunborg Bladh
Sune Pettersson
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 kassa
Plus-giro
Sekura räntefond

2148 kr
275 kr
124858 kr
127281 kr

Leif redogjorde för 2008 års Resultat och Balansräkning samt förslag till
Verksamhetsplan och Budget för 2009.
Styrelsen godkände Resultat och Balansräkning för 2008 samt Förslag till
Verksamhetsplan och Budget för 2009 att framläggas för årsmötet.
Beslutades att till årsmötet föreslå oförändrad årsavgift 100 kr / medlem för 2010

5.

Rapport från registratorn.
Owe meddelade att det föreligger att ganska stort antal adressändringar.

6.

Rapport från resesamordnaren,
Thorsten redovisade enligt följande:
Till kåseriet den11 februari är hitintills 77 st anmälda.
Till Teaterresan –My Fair Lady den 16 april är 47 st anmälda.
Normandieresan den 11 - 19 maj har hitintills 20st anmälningar.
7 st har anmält sig för årets kortresa till Dalarna den 19 – 21 aug.

7.

Lägesavstämning årsmötet.
Jan redovisade förslag till Verksamhetsberättelse för 2008
Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen för att framläggas för årsmötet.
Valberedningens förslag till årsmötet diskuterades och godkändes.
Ordförande för årsmötet: Lars Olsson är vidtalad.
Beslutades att årsmöteshandlingarna kopieras i 100 ex.
Beslutades om blommor till föredragshållare och ordförande för mötet samt
till avgående revisorn Peter Ferhlund blommor + vinflaska.

8.

Rapport Bridge.
Benny meddelade efter samtal med Nisse Nilsson att bridgegänget har nödvändigt
material för ca 20 spelare och bedriver verksamheten i Kompetensen.
Ev. nya som vill vara med och spela bridge skall kontakta Nisse Nilsson.
Benny ansvarar för att information beträffande möjligheten till bridgespel lägges ut på
Hemsidan.

9.

Övriga frågor.
Inga frågor fanns att handlägga.

9.

Nästa möte.
Nästa möte bestämdes till torsdag den 12 mars som konstituerande möte efter
årsmötet.

11.

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

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

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

