
  
PPRROOTTOOKKOOLLLL  
    
PPrroottookkoollll  fföörrtt  vviidd  SSTTPPLL  ssttyyrreellsseemmööttee  nnrr  22    111100222222    
  
  
  
NNäärrvvaarraannddee::  
  JJaann  KKaarrllssssoonn  
  LLeeiiff  SSvveennssssoonn  
  GGuunnbboorrgg  BBllaaddhh  
  TToommmmyy  OOttttoossssoonn  
  SSuunnee  PPeetttteerrssssoonn  
  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  
  MMaarriiaannnnee  LLjjuunnggddaahhll  
  LLaarrss  OOllssssoonn  rreepprr..  vvaallbbeerreeddnniinnggeenn  
    
11  MMöötteettss  ööppppnnaannddee  

II  oorrddfföörraannddeenn  BBeennnnyy  WWiiggrreennss  ffrråånnvvaarroo  hhäällssaaddee  vviiccee  oorrddfföörraannddeenn  OOwwee  EEcckkeerrbbeerrgg  aallllaa  
vväällkkoommnnaa  ttiillll  ssttyyrreellsseemmöötteett  ssaammtt  fföörrkkllaarraaddee  mmöötteett  ööppppnnaatt..  

 
  
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      11776688  kkrr  
  PPlluuss--ggiirroo                                      22226622  kkrr  
  SSeekkuurraa  rräänntteeffoonndd      114499110044  kkrr  
            115533113344  kkrr  
  
55  RRaappppoorrtt  ffrråånn  rreeggiissttrraattoorrnn  
  OOwwee  mmeeddddeellaaddee  aatttt  mmeeddlleemmssaannttaalleett  fföörr  nnäärrvvaarraannddee  äärr  339944  sstt..  
                                                      
6 Rapport från programansvarig 
  
 26 st deltog vid besöket i Tornet den 12 januari. 
  
 Lunchkåseriet den 9 februari genomfördes på ett uppskattat sätt med 50 deltagare. 
  
 Resan till Tåkern – Omberg 13 april har hitintills 47 anmälningar (fullt). 
 
 Resan till Höga Kusten och Ulvön den 23 – 26 maj har 25 anmälda. 
 
 
 
 
 
 



 Till Svenska Hurtigrutten den 22 augusti är 25 st anmälda. 
 
 Långresan till Prag och Dresden 19 – 24 september har hitintills 22 anmälningar. 
 
 
7 Läge valberedningen 
 Lars Olsson meddelade att valberedningen har ett färdigt förslag att föreslå 
 årsmötet. 
  
 
8 Årsmöteshandlingar 
 Jan redovisade förslag till Verksamhetsberättelse för 2010 som godkändes av  
 styrelsen för att framläggas för årsmötet. 
 
 Leif redogjorde för 2010 års Resultat och Balansräkning samt förslag till  
 Verksamhetsplan och Budget 2011 som godkändes att framläggas för årsmötet. 
 
 Beslutades att föreslå årsmötet oförändrad årsavgift 150 kr för 2012. 
 
 Som ordförande för är Lars Olsson vidtalad. 
 
 Beslutades att årsmöteshandlingarna kopieras i 100 ex. 
 
9 Övriga frågor 
 Jan ombesörjer att Hemsidan blir uppdaterad med närmast kommande 
 aktiviteter. 
  
 Bestämdes att vid nästa möte som är konstitueringsmöte ta upp frågan kring  
 vice Kassör, vice Sekreterare och vice Programansvarig. 
 
 Styrelsen beslutade att inför årsmötet framlägga en motion för ändring av stadgarna 
 avseende ändring av suppleant till ledamot av styrelsen. 
  
  
10 Nästa möte 
  
 Nästa styrelsemöte (konstituering) bestämdes till torsdag den 10 mars efter årsmötet. 
 
  
11 Avslutning 
 Vice Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat . 
 
 
 
  
    .     
Linköping dag som ovan 
 
…………………………                                         Justerat……………………….. 
     Jan Karlsson                                                                     Owe Eckerberg 
           Sekr.                                                                                  Vice Ordf. 
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