
 
 
 

 
 

 
Styrelsemöte 2017-5 (2017-05-08)   
 
Tid: 2017-05-08 kl:09.00-10.00 
Plats: Pensionärernas Hus, Skyttegatan, Växjö 
 
Närvarande: 
Christina Lönnblom 
Solveig Karlsson (ej närvarande) 
Björn Bengtsson  
Stellan Ekberg 
Lars Ilstam 
Carsten Nilsson 
Leif Stockselius  
 
§1 Mötets öppnande 
Ordförande Christina Lönnblom hälsade de närvarande välkomna och 
öppnade mötet. 
 
§2 Fastställelse av dagordning 
Föreslagen dagordning fastställdes. 
 
§3 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till handlingarna 
 
§4 Ekonomi lägesrapport 
Kassören. redovisade det ekonomiska läget som följer, föregående månad 
inom parentes. 
 
Kassa 896: - (966: -)       
Bank 31697: - (31 697: -) 
Plusgiro 19672: - (19 182: -)   
 
Lars redovisade att i dagsläget fattas 10 st. medlemsavgifter. Skall vara 
inbetalade före 31/3. Lars kontaktar berörda. 
 
§5 Föreningens program 
Styrelsen påminde om att anmälan ska göras till deltagande på 
möten/utflykter. Anmälan om deltagande kan även göras på hemsidan. 
Enligt tidigare beslut sponsrar föreningen priser i golftävlingen som går av 
stapeln den 19/5 med ett takbelopp på 800: - 
Beslutades att resan till beredskapsmuseet samt Sofiero den 30/5 kostar 
450: - per medlem och 550: - per medresande. 
 
 



 
 
Preliminärt startar resan kl. 07.00 från Samarkands parkering (Vid 
återvinningsstationen). Hemkomst ca 19.00. I nuläget är 27 personer 
anmälda till resan. Sista anmälningsdag är 15/5. Missa inte begivenheten. 
 
§6 Övriga frågor 

 Beträffande föreläsare på Senior Universitetet den 21/11 kl. 13.30 
(SUV), 2 ggr 45 minuter med fika emellan, om avknoppningar och 
företagsbildningar från AB Teleunderhåll och efterföljande företag till 
nuvarande SAAB/Combitech. Örjan Eriksson har lovat att ställa upp. 
Rolf Dahlberg har också anammat det hela på Christinas fråga och 
ställer upp.  

 Veteranklubbens arkiv på Ljungadalsgatan som Kulturparken 
Småland är villiga att ta hand om bearbetas vidare under hösten. 
Beträffande s.k. ”Hönsnätsförrådet” jobbar vi vidare med detta 
under hösten. 

 Björns idoga slit med vår hemsida fortsätter. All heder åt Björn. 
 Höstens aktiviteter kommer också att finnas där. Följande datum är 

fortfarande aktuella: 4/9 (höstupptakt), 26/9, 30/10, 17/11            
( Musical, Jesus Christ, Superstar), 5/12, 12/12 jullunch.  

 
 
§7 Information till medlemmarna 
Ingen information att lämna för tillfället. 
 
§8 Nästa möte 
Nästa styrelsemöte är den 8/6 kl. 10.00 då vi möts vid entrén på Saab, 
Ljungadalsgatan. Därpå följande möte är den 4/9 kl. 09.00 och klubbmöte 
kl. 10.00, Pensionärernas hus. 
 
§9 Mötets avslutning 
Mötesordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
 
 
Mötessekreterare   Justeras 
 
……………………………………  ……………………………………… 
Leif Stockselius   Christina Lönnblom 


