
 

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 5, 2014-05-07 
 
 
Närvarande: 
  Benny Wigren 
  Jan Karlsson 
  Kjell Wahlfridsson 
  Irma Nygren 
  Owe Eckerberg 
  Tommy Ottosson 
  Inger Svensson 
  Sune Pettersson 
 
 
 
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                      72207 kr  
 Sekura räntefond           103518 kr 
 Totalt                    175725 kr 
 
   
5. Rapport från registratorn 
 Owe meddelade  att medlemsantalet uppgår till 360 st för närvarande. 
 
  
 
 
 



6. Rapport från programansvarig 
 
 2014 
 
 20 -26 april.  Resa till Paris med 44 nöjda deltagare. Reseberättelse se Hemsidan. 
 
 22 maj Östgötatur.  Platser finns för anmälan. 
 
 27 aug.  Medevi Brunn Övralid. Platser finns för anmälan. 
  
 Aug?       Planerat besök på SAAB.  Utgår då SAAB inte lämnat något  besked! 
 
 15-18 sept. Resa till Stralsund ochRugen. Platser finns för anmälan. 
 
 Sept.?     Planerat besök på SAAB . Utgår då SAAB inte lämnat något besked! 
 
 23 okt.  Musikalresa till Stockholm ( Cirkus ) ”LIVET ÄR EN SCHLAGER ” Platser 
 finns för anmälan. 
 
 30 okt. Lunchkåseri  ”Lilla Fruntimret ” Gunilla Dahlgren kåserar.   Platser finns 
 för anmälan. 
  
 13 nov.  Medlemsmiddag. Platser finns för anmälan. 
 
 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. Genomgång av programunderlag 
 Tommy redovisade förslag till programunderlag som diskuterades och godkändes  
 för fortsatt bearbetning inför utskick vid nästa styrelsemöte. 
 Beslutades att nästa utskick kopieras i 450 ex. 
 Årsmöte 2015 bestämdes till torsdag den 19 mars. Irma ombesörjer lokalbokning. 
 
8. Medlemsrekrytering 
 Problemet med medlemsrekrytering diskuterades. 
 
9. Nya frågor 
 Policy beträffande uppvaktningar från STPL till medlemmar, hedersmedlemmar och  
 styrelseledamöter vid födelsedagar beslutades enligt följande: 
  
 Styrelsemedlemmar uppvaktas vid 70 år och därefter vart 10:de år samt heders- 
 medlemmar vid 80 år och därefter vart 10:de år. 



 
 I inget fall ska enskild medlem uppvaktas eftersom föreningen normalt inte har 
 tillgång till födelsedata. Här kan dock tänkas att styrelsen har kännedom om 
 medlems 90 eller 100 årsdag och bedömer att uppvaktning är på sin plats. 
 
 Styrelsen kan dock med hänsyn till omständigheter vidta uppvaktning vid annat  
 tillfälle än ovan. 
 
 Owe meddelade att han uppvaktat Lars Borg på 100 årsdagen. 
 
 
 10. Nästa möte 

 
 Utskicksmöte är bestämt till onsdag  den 11 juni kl 0900 i Kompetensen. 
 
 Marianne ombesörjer fikabröd till nästa möte. 
 
11. Avslutning 
 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.  
   
 
 
 Linköping dag som ovan 
    Justeras 
 
 Jan Karlsson  Benny Wigren 
  Sekreterare  Ordförande 
 


