
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  22    110000222233    
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  BBeennggtt  ÅÅkkee  KKaarrllssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  TToommmmyy  OOttttoossssoonn  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
    
    
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::  
  
  II  kkaassssaann      11112233  kkrr  
  PPlluuss--ggiirroo      77005588  kkrr  
  SSeekkuurraa  rräänntteeffoonndd    116699330033  kkrr        
          117777448844  kkrr  
  
  LLeeiiff  mmeeddddeellaaddee  aatttt  bbiiddrraagg  ffrråånn  SSaaaabb  oocchh  LLiinnkkööppiinnggss  kkoommmmuunn  iinnkkoommmmiitt  
  ttiillll  SSTTPPLL..  
  
  LLeeiiff  rreeddooggjjoorrddee  fföörr  22000099  åårrss  RReessuullttaatt  oocchh  BBaallaannssrrääkknniinngg  ssaammtt  fföörrssllaagg  ttiillll  
  VVeerrkkssaammhheettssppllaann  oocchh  BBuuddggeett  22001100..  
  SSttyyrreellsseenn  ggooddkkäännddee  RReessuullttaatt  oocchh  BBaallaannssrrääkknniinngg  fföörr  22000099  ssaammtt  fföörrssllaagg  ttiillll  
  VVeerrkkssaammhheettssppllaann  oocchh  BBuuddggeett  fföörr  22001100  aatttt  ffrraammllääggggaass  fföörr  åårrssmmöötteett  
  
                  
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
 
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt    hhiittiinnttiillllss  hhaarr  440022    mmeeddlleemmmmaarr  bbeettaallaatt  mmeeddlleemmssaavvggiifftteenn  fföörr  22001100..    
    
 
 
 
                          



6. Rapport från Programansvarig. 
 Tommy redovisade följande beträffande vårens aktiviteter: 
 
 Vid Lunchkåseriet med Viveka Adelswärd den 3 febr deltog 82 st medlemmar. 
 Till besök på Arla är 30 anmälda. 
 Till lunchkåseri med Lennart Carling den 19 april är hitintills 29 st anmälda. 
 Till Bornholmsresan 3-6 maj har 17 st anmält sig. 
 Vårutflykten den 26 maj har 9 st anmälningar. 
 Besöket på Nya Flygvapenmuseét den 17 juni har 19 anmälningar. 
 Sensommar utflykten den 30 aug har 17 anmälda 
 Resan till ALSACE i oktober har hitintills 24 anmälda. 
 Julbordskryssning 1 dec. har 6 anmälda. 
 
 För att underlätta Leifs arbete med bokföring och uppföljning av resp. aktivitets  
 deltagare beslutades att tillsända honom en avprickad deltagarförteckning efter  
 avslutad aktivitet. 
   
  
7. Årsmötet. 
 Jan redovisade förslag till Verksamhetsberättelse för 2009. 
 Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen för att framläggas för årsmötet. 
 
 Valberedningens förslag diskuterades och godkändes. 
 
 Som ordförande för årsmötet är Lars Olsson vidtalad . 
 
 Beslutades att årsmöteshandlingarna kopieras i 100 ex . 
 
 Beslutades att föreslå årsmötet en ändring av medlemsavgiften till 150 kr 
 
 8. Inpasseringskort och nytt webbhotell 
 Benny meddelade meddelade att passerkorten är uppdaterade för 2010. 
 
 Göran Strömfelt har ordnat med så att Stils Hemsida ligger på ett nytt Webbhotell  
 med adress http://stpl.se/
   
9. Övriga frågor.    
 Owe tog upp frågan beträffande medskick av Saabinformation vid vår resp. 
 höstutskicket. 
 Bestämdes att ta upp frågan vid senare tillfälle. 
       
10. Nästa möte. 
 
 Torsdag den 11 mars konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. 
  
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 
    .     
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
  
  
    

http://stpl.se/
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