
   

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 6, 2017-06-28 

Närvarande: 

  Tommy Ottosson 

  Jan Karlsson 

  Owe Eckerberg 

  Irma Nygren 

  Tomas Ahlfeldt 

  Börje Belking 

  Marianne Ljungdahl 

  Christina Roslund 

Kjell Johansson adjungerande DSV 

  Christer Carlson repr valberedningen 

1 . Mötets öppnande 

Ordföranden Tommy Ottosson 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 om Hemsidan. 

 Börje meddelade att inget nytt fanns att rapportera 

 

 

  

5. Rapport från Kassören 

 På plusgirot                   134512 kr    

 SBAB                     80000 kr 

                    214512 kr 

 

6. Rapport från registratorn  

Meddelades att STPL har 526 medlemmar som hitintills betalat årsavgiften. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Rapport från programansvarig 

 

  Aktivitetsprogram för maj2017 – febr.2018.  

  

 Platser finns för anmälan till samtliga aktiviteter  

  

 16 augusti. Dagsresa till Oskarshamn.  

 28 september Teaterresa till Stockholm och Tatuerade Änkan på Scala Teatern. 

 12 – 15 oktober. BREMEN OKTOBERFEST. 

 9 november.  Medlemsmiddag på Terrassen. 

 21 november.  Studiebesök på Helikopterflottiljen i Malmslätt. 

 4 -6 december. Julmarknad i Kiel 

 7 februari 2018.  Lunchkåseri på Terrassen med Stig Holmström f.d. chefsprovflygare 

 8 mars. Årsmöte på Terrassen 

 8 nov. Medlemsmiddag på Terrassen   

 

8. Rapport från valberedningen. 

Christer meddelade att inget speciellt fanns att rapportera.  

 

9. Lägesrapport DSV 

 Kjell meddelade att det inte fanns något nytt att rapportera 

 

10. Övriga frågor. 

 Marianne meddelade att hon kontaktat ”Corren” beträffande införande av genomförda 

 STPL aktiviteter i ”Correns” notiser. 

 ”Corren ” är intresserade att ta in en mindre text varje månad som notis och kan tänka  

 sig att komma till medlemsmiddagen med reporter och fotograf . 

 Beslutades att bjuda in ”Corren till medlemsmiddagen. 

 Owe fick i uppdrag att ta fram lämplig text till mötet den 23/8 som kan införas bland 

 Notiserna i ” Corren ”  

 

 Owe och Lasse fick i uppdrag att utreda huruvida STPL skall ha postgiro eller 

 bankgiro i fortsättningen samt kolla med banken hur man skaffar bankgiro.    

 

11. Nästa möte  

Nästa möte bestämdes till onsdag den 23 augusti kl 0930 i Korpens klubblokal i 

Kompetensen.  

  

12. Avslutning  

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat varefter mötet 

 övergick till att kuvertera program för utskick. 

  

 Linköping dag som ovan 

 Justeras 

 

 

Jan Karlsson  Tommy Ottosson 

  Sekreterare  Ordförande 



 

 

 

 

 

 


