Vattenfalls Veteraner i Östhammar
Styrelse- och medlemsmöte nr 4, onsdagen den 23 september 2020 på
Restaurang Gladan och Biografen Storbrunn.
Närvarande vid styrelsemötet:
Göran Lodin, Bertil Horneij, Björn Johansson, Kenneth Johansson och Mona Hägglund.

Övriga närvarande på det följande medlemsmöte:
Sten Lindholm, Olle Hellström, Gunnar Frivik, Arthur Monsen, Bengt Wahström, Peter Karlsson,
Peter Larsson, Alf Lindfors,Lennart Löfgren, Lars Åke Karlsson, Leif Gunnarsson, Jan-Olof Ericsson,
Per Löfström, Tomas Larsson, Mats Andersson, Staﬀan Höök, Claes-Göran Runemark, Jan Edberg, Håkan
Zetterström, Lennart Strandberg, Ronny Sarén, Stefan Brolin. Totalt 28 st.

Mötets öppnande:
Ordförande Göran Lodin hälsade alla hjärtligt välkomna till Storbrunn där vi under hösten kommer
att ha våra föredrag, med tanke på Covid-avstånd. Ett särskilt välkomnande till dagens föredragshållare
Alf Lindfors.

Medlemsförändringar:
Ny medlem: Tomas Larsson
Avliden: Sune Jonsson

Föregående protokoll:
Föregående protokoll från den 11 mars 2020, godkändes och lades till handlingarna.

Aktiviteter:
Klubbmästare Björn Johansson redovisade höstens föredrag.
- 21 okt Mikael Höök kommer att berätta om ”Jordens Energiresurser” kl. 13.00 på Storbrunn.
- 23 okt (fredag samma vecka) Niklas Metzén berättar om sin resa till ” Fukushima”, kl 13.00 Storbrunn.
- 4 nov Maja Lundbäck SvK. ”Svenska kraftnätets driftsäkerhet och stabilitet” kl. 13.00 Storbrunn.
- 17 nov VD FKA Björn Linde kommer till Storbrunn tisd 17 nov kl 15.00
- Julbords-resan till Åland 15 december.
Björn har beställt 60 platser till Julbords-resan, ( kan utökas ), därför är det av vikt att de som vill följa
med, anmäler sig så snart som möjligt, senast den 1 november. Båten tar under rådande
omständigheter endast 800 passagerare. Matsalen är öppen för endast hälften av vanligt antal.
Gå in på Eckerös hemsida så får ni reda på hur de planerat.
Priset kommer att bli som tidigare 160:- för medlemmar och 300:- för icke medlemmar. Pg. 172229-7.
-Motion kommer att ske i Öregrunds sporthall som tidigare, torsdagar mellan kl. 16.00 och 17.00.

Dagens Föredrag:
Alf Lindfors förklarade för oss om ”Energimarknaden och Kraftkontroll.” Om prissättning m.m. Speciellt
intressant var, att det är ekonomiskt lönsamt för Vattenfall att lägga ner R1 och R2 samt att priset för
kolkraften i våra grannländer tidvis kan inverka på vårt elpris.

Övrigt:
Nästa medlemsmöte kommer att ske på Storbrunn onsdagen den 21 oktober kl. 13.00.
OBS! De som vill ”luncha” på ”Gladan” kl 12.00, innan mötet, ombedes anmäla sig till mig
Tel: 0173- 12203, 070-4799242 eller e-mail ”monahagglund2@gmail.com". Vi var 11 st som åt sist, så
det blir lite svårt att beräkna måltiderna för Idris. Det finns även plats i Pizzerian med tanke på ”avstånd”.
Styrelsemötet börjar kl.11.00. Välkomna!
Göran Lodin / ordf.

Mona Hägglund / sekr.
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