
 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 2, 2014-02-26 
 
 
Närvarande: 
  Benny Wigren 
  Jan Karlsson 
  Kjell Walfridsson 
  Irma Nygren 
  Owe Eckerberg 
  Sune Pettersson 
  Tommy Ottosson 
  Marianne Ljungdahl 
  Inger Svensson 
  Lars Olsson    repr. valberedningen 
 
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 
 Kjell redovisade följande ekonomiska lägesrapport: 
 I kassan            0 kr  
 På plusgirot                      93533 kr  
 Sekura räntefond           103334 kr 
 Totalt                    196867 kr 
 
   
5. Rapport från registratorn 
 Owe meddelade  att medlemsantalet uppgår till 325 st för närvarande. 
 
 Då trenden visar på ett minskat medlemsantal, bestämdes att till kommande möten, 
 föra in en punkt för diskussion med avseende på möjlighet  till framtida rekrytering. 
 
 



 
6. Rapport från programansvarig 
 
 2014 
 5 febr. Lunchkåseri med Professor Johnny Ludvigsson som talade om ”Hur stoppar 
 vi den livshotande diabetes-epidemin hos barn och varför behövs Barndiabetes- 
 fonden ?” . 42 st deltog i det mycket uppskattade kåseriet. 
 
 26 mars  Besök Toyota Material Handling i Mjölby. Plaser finns för anmälan. 
 
 20 april.  Resa till Paris.  Platser finns för anmälan. 
 
 22 maj Östgötatur.  Platser finns för anmälan. 
 
 27 aug.  Medevi Brunn Övralid. Platser finns för anmälan. 
  
 Aug?       Planerat besök på SAAB.  Platser finns för anmälan. 
 
 15-18 sept. Resa till Stralsund ochRugen. Platser finns för anmälan. 
 
 Sept.?     Planerat besök på SAAB . Platser finns för anmälan. 
 
 23 okt.  Musikalresa till Stockholm ( Cirkus ) ”LIVET ÄR EN SLAGER ” Platser 
 finns för anmälan. 
 
 30 okt. Lunchkåseri  ”Lilla Fruntimret ” Gunilla Dahlgren kåserar.   Platser finns 
 för anmälan. 
  
 13 nov.  Medlemsmiddag. 
 
 24-25 nov.  Julbordskryssning till Åland.  Platser finns för anmälan. 
 
 1-3 dec..  Julmarknad-Shoppingresa till Rostock. Platser finns för anmälan. 
 
 2015 
 4 febr.  Lunchkåseri. ” Bli en kräsen konsument ” Tommy Svensson författare, 
 föreläsare kåserar.  Platser finns för anmälan. 
 
 
7. Lägesrapport Valberedning. 
 Lars Olsson redovisade valberedningens förslag till årsmötet. 
 
8. Årsmöteshandlingar. 
  Kjell redovisade förslag till Bokslut 2013 och Budget 2014 som diskuterades  
 och godkändes efter justering att framläggas för årsmötet.  
 
 Jan redovisade förslag till Verksamhetsberättelse för 2013 som diskuterades 
 samt godkändes att föreläggas årsmötet. 
 



 
 Beslutades att föreslå årsmötet den 13 mars oförändrad årsavgift 150 kr för 2015. 
 
 Lars Olsson har lovat att som ordförande för mötet leda mötet. 
 
 Benny meddelade efter kontakt med valberedningens ledamöter att dessa kvarstår 
 även under 2015 om så önskas. 
 
9. Övriga frågor 
 Inga övriga frågor fanns att behandla. 
 
 10. Nästa möte 

Tidpunkt för nästa styrelsemöte  bestämdes  till: 
 Torsdag 13 mars efter årsmötet. ( Konstituerande möte ). 
 
12. Avslutning 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
   
 
 
 Linköping dag som ovan 
    Justeras 
 
 Jan Karlsson  Benny Wigren 
  Sekreterare  Ordförande 
 


