
   

 

Protokoll 

Protokoll fört vid STPL styrelsemöte nr 4  2020-06-09    

 

Styrelsemöten 24 mars, 21 april och 19 maj ställdes in p.g.a. Coronapandemin. 

 

Närvarande:  Marianne Ljungdahl 

  Kenneth Brandin 

  Lars Boman 

  Christina Roslund 

  Sonia Wincent Sträng 

  Christer Carlson (Valberedning) 

 

  Inger Westerlund (via telefon) 

 

Frånvarande: Marianne Hansson 

Börje Belking 

Kjell Johansson 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordföranden Marianne Ljungdahl 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    

 Informationsansvarig, namn på hemsidan: Ändras till Christina Roslund. 

 Historik: Nu finns info inlagt nov 1973 - dec 2016. 

Christina kollar om det finns ytterligare info att lägga in och meddelar Börje. 

Styrelsebeslut: Fliken uppdaterad och info finns nu inlagt mars 1996 - dec 2019. 

 

Beslutades om att endast info gällande 5 senaste åren skall ligga på hemsidan 

om inte stadgarna säger annat.  

Efternotering: Stadgarna säger inget om vad som ska läggas in på hemsidan. 

Beslutet att endast de senaste 5 årens info ska ligga på hemsidan bör  

diskuteras vidare innan man ev plockar bort all info från tidigare år. 

 

 



   

 

    

5. Rapport från kassören    Lars B 

  

 Bankgiro     68 228     

 SBAB   131 266   

 Fordr. Driftsbidrag DSV 5 år        - 3 000 

 Fordr. Medl.avgift 2021       - 1 700 

 Summa   194 794  

 

 391 medlemmar 2020-06-07.  391 medlemmar har erlagt medl.avg. för år 2020. 

0 medl. har ej erlagt medl.avg. för år 2020. 12 nya medlemmar 2020 

 

6. Rapport från rekryterare 

 Eva Bergman på Saab personalavdelning kommer att lägga in information om  

 STPL till de som pensioneras från Saab. 

 Diskuterades om vi kan ha någon form av samarbete med Veteranklubben: 

 Exempelvis informera om varandras klubbar eller dubbelt medlemskap. 

 Även samarbete gällande resor och arrangemang diskuterades:  

Exempelvis om STPL har platser kvar vid arrangemang kunna  

 erbjuda dessa till Veteranklubben och tvärtom. Diskuteras vidare. 

 

7. Rapport från programansvarig 

 

 Platser finns för anmälan till samtliga aktiviteter 

 

 2020 

 

 5 mars Årsmöte, 48 medlemmar deltog. 

  Före årsmötet informerade Tomas Karlsson,  
Chef för Business Development/T-7 Aeronautics Saab 
om skolflygplanet T-X/T-7 och samarbetet med Boeing.  

 

 7 april Väderstadverken och Motala motormuseum   INSTÄLLT 

   

 20 april Lunchkåseri Carina Glenning   INSTÄLLT 

   

 5 maj Finspång och Rejmyre glasbruk   INSTÄLLT 

  

 20 aug. Stockholm Millesgården 7 anmälda.     

 

 12 sept. Rhendalen 7 dagar 12 anmälda   

  

Programmen i augusti och september: Vi avvaktar läget, betr. Folkhälsomyndighetens 

råd. Kanalbuss ställer eventuellt in dessa resor p.g.a. lågt deltagarantal. 



   

 

 

 31 okt. Teaterresa. Rain Man på Oscarsteatern, Stockholm 

 

 12 nov. Medlemsmiddag 

 

 3 dec. Julmarknadsresa Husum/Flensburg 4 dagar. 

 

 2021 

 

11 mars Årsmöte  

 

8. Rapport från valberedningen 

 Inget nytt att rapportera 

           

9. Övriga frågor 

 Programutskick kommer att ske i slutet av augusti i.stf. juni. Marianne L 

 uppdaterar Kjells förslag på infobrev angående detta och mailar till Christina  

som sedan skickar det till Kjell (för utskick via mail till medlemmarna)  

och till Börje (för hemsidan). 

 

 Uppvaktning av STPL hedersmedlemmar: 

 Marianne Ljungdahl har skickat blommor till Sune Petterssons 80-årsdag 18 maj. 

 Hon kommer också att skicka blommor till Gunborg Blads 90-årsdag 12 juli. 

 

 Christina har i april uppdaterat adresslistan över styrelsen och funktionärer. 

 Även listorna ”Aktuella hedersmedlemmar och nuvarande styrelse” samt  

”Historik STPL Föreningsfunktionärer och Hedersmedlemmar” kommer att 

uppdateras.  

 

11. Nästa möte 

Nästa möte äger rum 11 augusti 2020. 

 

12. Avslutning 

 Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 Vid pennan   Justeras 

 

 

 ……………………………  ……………………………… 

 Christina Roslund  Marianne Ljungdahl 

 Sekreterare   Ordförande 


