
 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 10, 2014-12-10 

 

 

Närvarande: 

  Benny Wigren 

  Owe Eckerberg 

  Jan Karlsson 

  Irma Nygren 

  Tommy Ottosson 

  Sune Pettersson 

  Marianne Ljungdahl 

  Inger Svensson   

 

 

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            0 kr  

 På plusgirot                      36428 kr  

 Sekura räntefond             93170 kr 

 Totalt                    129598 kr 

 

   

5. Rapport från registratorn 

 Owe meddelade  att medlemsantalet uppgår till 393 st för närvarande. 

 

 Beslutades att behålla postboxen 2015 

 



 

 

 

6. Rapport från programansvarig 

 2014 

   

Den 13 nov genomfördes den sedvanliga medlemsmiddagen med 135 deltagare. 

 

 24-25 nov.  Julbordskryssning till Åland.  24 deltagare. 

 

 1-3 dec..  Julmarknad-Shoppingresa till Rostock. 32 deltagare. 

 

 2015 

 4 febr.  Lunchkåseri. ” Bli en kräsen konsument ” Tommy Svensson författare, 

 föreläsare kåserar.  Platser finns för anmälan. 

 

 16 april.  Resa till Stockholm och besök ABBA THE MUSEUM. Platser finns för 

 anmälan. 

 

 7 maj. Endagsresa runt Vättern.  Platser finns för anmälan. 

 

 September. Flygresa till Istrien i Kroatien.  Platser finns för anmälan. 

 

 Tommy informerade om det planerade och godkända programmet för 2015/2016. 

   

 

7. Utvärdering av medlemsmiddagen. 

 Medlemsmiddagen den 13 november genomfördes som vanligt på ett förträffligt sätt, 

  bra arrangemang, godmat ,trivsam musik och uppskattad dans. 

 135 pigga pensionärer deltog i festligheterna. 

 

 Beslutades om oförändrat pris 250 kr för medlemsmiddagen 2015. 

 

8 Utskicksunderlag. 

 Tommy meddelade att underlaget är på gång för utskick den 7 januari 2015. 

 

9. Nycklar / kort. 

 Benny lovade ombesörja uppdatering av passerkort och nycklar. 

 

10. Nya frågor 

 Benny och Owe ordnar med uppdatering av informationshandlingen. 

 ( Ansvarig fika bröd nästa möte se ansvarslistan) 

 

 11. Nästa möte 

 

Utskicksmöte av nya programmet är bestämt till onsdag den 7 januari kl 0900 

 i Kompetensen. 

 

 



 

 

 

12. Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat., varefter 

 föreningens övriga funktionärer nu hade anslutit sig för information om föreningens 

 verksamhet. 

 Därefter förflyttade sig alla till det dignande julbordet på Mjellerumsgården. 

   

 

 

 Linköping dag som ovan 

    Justeras 

 

 Jan Karlsson  Benny Wigren 

  Sekreterare  Ordförande 

 


