
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  66    110000660088    
  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  Benny Wigren 
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  TToommmmyy  OOttttoossssoonn  
  AAnniittaa  BBaarrtthh  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  MMaarriiaannnnee  LLjjuunnggddaahhll  
    
    
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..  
  RRaappppoorrtteerraaddeess  aatttt  iinnggaa  ssttöörrrree  fföörräännddrriinnggaarr  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  fföörreeggååeennddee  mmööttee  
  fföörreellåågg..  
              
    
55..  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn..  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  fföörreenniinnggeenn  ii  ddaaggssllääggeett  hhaarr  444488  mmeeddlleemmmmaarr..  
                  Marianne har varit i kontakt med  Unionen med avseende  möjligheten 
                  att få information om blivande pensionärer på Saab. 
                  Marianne erhöll en lista över Saabare som meddelat facket om pensionering. 
                  Listan måste stämmas av mot STPL medlemsregister. 
                  Unionen har lovat att om möjligt hjälpa till att informera om blivande pensionärer  
                  från Saab. 
 
 
 
 
 
 
           
                         
                        
  



6. Rapport från Programansvarig. 
 Tommy rapporterade att : 
 
 Vårutflykten till Småland har genomförts med 39 deltagare. 
 Till Sommen runt den 30 augusti är 36 st anmälda 
 Alsace i oktober är fullbokad 49 st. 
 Till Hjalmars Jul 29/10  finns 4 anmälningar 
 Det är f n 8 anmälda till Julbordskryssningen i december. 
 
 Höstens utskick  kollades igenom varvid styrelsen framförde ett stort tack till 
 Lena Pettersson för redigeringen av utskicket.( Framföres av SUNE). 
 
 
 Nu var det hög tid för kaffepaus. 
 Sune hade medfört en smaskig tårta , som tack för 70 årsuppvaktningen , 
 vilken inmundigades med ett stort gillande av alla i styrelsen. 
 Efter detta intag uppvaktades  Gunborg med en chokladask modell större 
 inför hennes 80 årsdag 
   
7. Medlemsmiddagen. 
  
 Läge medlemsmiddagen den 11 november 2009 kl 1600 – 2100. 
 
 Uppföljningspunkter           Läge                                   Ansvarig
 Anmälan/ Antal deltagare                                                 Leif 
 Lokal                                      OK                                      Marianne 
 Scen                                Benny 
 Hedersmedlemmar/inbjudan                                             Benny 
 Mat / Restaurang                                                                 Leif/ Marianne 
 Bordsplacering / Värdskap                                                 Leif /Marianne/Owe 
 Underhållning                                                                     Leif 
 Lotteri (Lottringar och priser                                               Owe / Leif 
 Avec ? 
 Styrelsen stannar kvar till festen slut 
 
8. Övriga frågor.    
 Inga nya frågor förelåg.    
    
9 . Nästa möte. 
 Nästa möte är bestämt till tisdag den 7 september kl 0900 i Kompetensen. 
  
 
11. Avslutning. 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat, samt  
 önskade alla i styrelsen en fin sommar ,varefter mötet övergick till utskick 
 av höstens aktiviteter. 
   
  
 .     
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Benny Wigren 
           Sekr.                                                                                   Ordf. 
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