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Vattenfalls Veteraner i Östhammar
Protokoll fört vid Veteranernas årsmöte på Restaurang Wennergrens 2013-01-09
Närvarande:
Bertil Möller, Stig Qvarnström, Stig Persson, Bengt Wahlström, Lennart Fredriksson,
Nils-Erik Paulin, Kjell Borgman, Börje Harbom, Gun Ivarsson, L-Å Karlsson, Hans
Renman, Karl-Fredrik Ingemarsson, Sune Blom, Bertil Ström, Ebba Wassén, Alf
Lindfors, Christer Friberg, Elina Friberg, Matts Eriksson, Göran Lodin, Cay Olofsson,
Lars Nohrstedt, Sten Lindholm, Olof Hellström, Ole Sass, Björn Näsman, Bengt
Dellbrant, Antero Karlsson, Bo Storvall, Totalt 29 deltagare.
1. Mötets öppnande
Vår ordförande Alf Lindfors hälsade deltagarna välkomna och ett speciellt
välkomnande till vår nya medlem Lars Nohrstedt samt förklarade mötet öppnat.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Bertil Möller valdes till ordförande för årsmötet och Lennart Fredriksson till mötets
sekreterare.
3. Val av två justeringsmän för dagens protokoll
Bertil Ström och Bengt Dellbrant valdes till justeringsmän och rösträknare.
4. Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt
Mötet godkände kallelsen till årsmötet.
5. Styrelsens berättelse för året som gått
Verksamhetsberättelsen upplästes av ordförande och godkändes.
6. Ekonomisk redovisning
Kassör Nils-Erik Paulin redovisade resultaträkningen för år 2012. Behållningen vid
årets slut är 117 305 kr. Ett fel uppmärksammades i sammanräkning inkomster. Felet
var att en felaktig summa var införd under inkomster på posten uppbörd vår resa till
Norrtälje på 16 150 kr Rätt summa ska vara 13 640 kr och då stämmer räkenskaperna.
Därmed inget fel från revisorerna.
7. Revisorernas berättelse
Hans Renman läste upp revisorernas berättelse. Inga anmärkningar fanns i den
ekonomiska redovisningen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året
9. Fastställande av medlemsavgift för år 2013
Mötet beslutade oförändrad årsavgift 150 kr. Inbetalning senast den 28/2 till PG
172229-7. Inga inbetalningskort skickas ut, detta för att mer än hälften har
internetbank och många övriga har plus- eller bankgiro.
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10. Godkännande av verksamhetsplan för 2013
Förslag till verksamhetsplan lästes upp av mötesordförande och godkändes.
11. Beräknad budget för år 2013
Förslag till budget, som även legat till grund för bidrags äskande från Vattenfall
föredrogs av N-E Paulin. Årets budget balanserar på 66 000 kr
12. Val av styrelse och suppleanter
Med utgångspunkt från valberedningens förslag valdes följande styrelse för år 2013
Ordförande
V. ordförande
Kassör
Sekreterare
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Alf Lindfors
Vakant
Nils Erik Paulin
Lennart Fredriksson
Cay Olofsson
Bo Svensson
Bo Andersson
Kjell Borgman

löpande
nyval
omval
löpande
nyval
nyval
omval
nyval

12/13
13/14
13/14
12/13
13/14
13/14
13/14
13/14

13. Val av aktivitetsgrupp
Karl-Fredrik Ingemarsson (Klubbmästare fyllnadsval 13) Ole Sass (nyval 13/14)
Sten Lindholm (löpande 12/13)
14. Val av två revisorer och en suppleant
Mötet valde Lars-Åke Karlsson och Hans Renman samt suppleant
Hans-Börje Myrbäver
Samtliga är valda på 1 år (2013).
15. Val av valberedning
Mötet valde Bengt Wahlström (sammankallande), Christer Friberg och
Stig Qvarnström som valberedningsteam, till nästa ordinarie årsmöte.
16. Fastställande av datum för månadsmöten 2013
Månadsmöten bestämdes till följande tidpunkter:
Vårmöten: andra onsdagen i varje månad 13/2, 13/3, 10/4 och avslutas med möte i
Öregrund den 8/5. Plats meddelas senare.
Höstmöten: andra onsdagen i varje månad 9/10, 13/11 och avslutas med julbord på
Eckerölinjen i början på december. Tidpunkt meddelas senare.
17. Övriga frågor
Bordlagda frågor till årsmötet
Forsmarks beslutsfattare har fortfarande beslutsvåndor att ge ett svar på varför vissa
veteraner som enligt regler för pensionering inte kan inbjudas till de inbjudningar som
gäller för 65-års pensionärer. Forsmark arbetar vidare och säger att inget nytt har
framkommit.
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Förslag till stadgeändringar
Ordförande förklarade de ändringar som utförts och mötet godkände ändringarna
frånsett § 3 Medlemskap för anhörig. Paragrafen inarbetas i § 2 Medlemskap med
lydelse Föreningens styrelse kan bevilja medlemskap för anhörig make/maka/
sambo. Till mars mötet kommer kallelse om extra årsmöte för godkännande av
stadgeändringarna.
På grund av svårigheter att engagera medlemmarna till september månadsmöte,
beslutade mötet att utesluta mötet och starta höstomgången i oktober.
Förslag till aktivitetsgruppen att arbeta vidare på.
Föredrag av Ingemar Aronsson om Forsmarks tidiga historia.
Lämplig föreläsare om Vattenfalls expertområden, t.ex. stora tunnelprojekt, större
vattenkraftsbyggen m.m.
Samordnad teaterresa eller annat arrangemang.
Endags resa till Gysinge och/eller Älvkarleby.
Sten Lindholm berättar om Roden Energi och uppgång i Vattenfall.
SKB informerar om slutförvaret.
Demo av hjärtstartar utrustning.
Karl-Fredrik Ingemarsson berättar om silversmeder i Östhammar.
Friskvård
Motionsaktiviteterna i Formarks idrottshall börjar igen torsdagen den 10 jan. med
samlig på planen vid hunddagiset vid Östra Upplands Bil & Motor kl. 09.30 för
samåkning till Forsmark.
18. Mötets avslutande
Vår mötesordförande Bertil Möller tackade alla deltagare för visat intresse, samt
avslutade mötet. Efter mötet utdelades blommor till avgående styrelse Bertil Möller,
Stig Persson samt en blomma till restaurang personalen. Sonia Edberg som ej var
närvarande kommer att avtackas med en blomstercheck.
Välkomna till nästa månadsmötet onsdagen den 13 februari kl 13.00 på
Restaurang Wennergrens
Styrelsen samlas kl 12.00
Mötessekr.
…
Lennart Fredriksson
Justeras:
…
Bengt Dellbrant

Mötetsordf.
…
Bertil Möller
Justeras:
…
Bertil Ström

