PROTOKOLL
Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 10 111207

Närvarande:
Benny Wigren
Jan Karlsson
Sune Pettersson
Owe Eckerberg
Marianne Ljungdahl
Irma Nygren
Tommy Ottosson
Anita Barth
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
Owe redovisade följande ekonomiska lägesrapport:
I kassan
3237 kr
På plusgirot
20654 kr
Sekura räntefond 69902 kr
Totalt
93793 kr
Owe meddelade att årets budget troligtvis kommer att innehållas.
Ansökan beträffande bidrag från kommunen är inskickad.

5.

Rapport från registratorn
Owe meddelade att medlemsantalet för närvarande är 475 medlemmar .
.

6.

Rapport från programansvarig
Julbordskryssningen den 28-29 november genomfördes till allas belåtenhet
med 46 deltagare.

.
Besök på SVT i Stockholm har nu bestämts till den 23 januari 2012 och hitintills
är 50 st anmälda (fullt).
15 februari Lunchkåseri en före detta nunnas berättelse har hitintills 34 anmälda.
3 april 2012 Resa till Västergötland och Hornborgasjön . Hitintills 15 anmälda.
25/5 – 2/6 2012 Resa till Kirchberg i Tyrolen. Hitintills 23 anmälda
Tommy redovisade förslag till nästa års aktivitetsprogram, som diskuterades och
godkändes av styrelsen för utskick i januari 2012.Bestämdes att programmet
kopieras i 550 ex.

7.

Medlemsmiddagen, utvärdering.
Som vanligt genomfördes medlemsmiddagen på ett förträffligt sätt med mycket
nöjda (181st )deltagare
För att ytterligare förbättra genomförandet av medlemsmiddagen, diskuterades
vissa förändringar, som överfördes till aktivitetsgruppen för vidare bearbetning .

8.

Innehåll i informationen till övriga funktionärer.
Diskuterades och bestämdes vad som skall informeras vid träffen med övriga
funktionärer efter styrelsemötet.

9.

Övriga frågor
Förslag till årsmöteshandlingar skall vara framtagna till styrelsemötet den 22 febr..

10.

Nästa möte
Nästa möte är utskicksmöte och bestämdes till onsdag den 11 januari 2012
Kl 0900 .
Kommande möten bestämdes till:
Onsdag den 22 februari kl 0900 förberedelse inför årsmötet
Torsdag den 15 mars Årsmöte

.
11.

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

Linköping dag som ovan
Justeras

Jan Karlsson
Sekr.

Benny Wigren
Ordf.

