
Vattenfalls Veteraner i Östhammar

Styrelse- och medlemsmöte Nr 2 2013  Onsdagen den 13 Mars. på restaurang Gladan i 
Östhammar.

Närvarande på styrelsemötet.
 Alf Lindfors, Nils-Erik Paulin, Lennart Fredriksson, Karl-Fredrik Ingemarsson, 
Cay Olofsson.

Övriga närvarande på det därpå följande medlemsmötet: 
Björn Näsman, Stig Qvarnström, Bo Storvall, Ebba Wassén, Börje Harbom, L-Å Karlsson, 
Leif Gunnarsson, Mona Hägglund, Gunnar Frivik, Bengt Wahlström, Bengt Dellbrant, Jan 
Olov Eriksson, Inger Sunnqvist, Sune Jonsson, Anita Möller, Bertil Möller, Roger Zettergren, 
Olof Hellström, Hans Renman, Sten Lindholm, Stig Persson, Lars-Erik Berglund, Elina 
Friberg, Christer Friberg. Gäster: Sara Söderström, Claes-Inge Andersson. 
Totalt 31 närvarande.

Medlemsförändringar:
Inga medlemsförändringar

Mötets öppnande:
Ordförande Alf Lindfors hälsade mötesdeltagarna samt inbjudna gäster Sara Söderström och 
Claes-Inge Andersson hjärtligt välkomna till för dagen ny möteslokal på restaurang Gladan.

Föregående protokoll:
Föregående protokoll från den 13 februari lades till handlingarna.

Aktiviteter:
Till K-F Ingemarssons aktivitetsplan för 2013 fanns inga nya synpunkter så vi arbetar vidare 
på den. Till april mötet kommer vårens resa att presenteras av aktivitetsgruppen.
Nästa månadsmöte den 10 april kommer Ingemar Aronsson och berättar om FKA-s tidiga 
historia.



Övrigt:
Styrelsemötet beslutade i samförstånd med aktivitetsgruppen under ledning av K-F 
Ingemarsson att arbeta vidare med en hemsida för Östhammars Veteranerna. Dessutom hade 
han efter mötet en mycket intressant föreläsning om silversmide i Östhammar som fick stor 
uppskattning av mötesdeltagarna. Vår klubbmästare visade stor kunskap om silversmeder och 
tenngjutare i Östhammar.
För att intressera flera deltagare i våra aktiviteter föreslogs på styrelsemötet att på försök 
inbjuda några inaktiva medlemmar (arbetskamrater) till en separat träff och berätta om vad vi 
gör och vilka aktiviteter vi sysslar med, under enkla former.
Sara Söderström besökte oss med kamera och anteckningsblock för att senare kunna 
presentera oss i FKA Kuriren.
Claes-Inge Andersson besökte oss och berättade om pågående verksamheter i Forsmark, bla. 
att F2 är i slutskedet för effekthöjningen och kommer inom kort att öka utmatningen på 
stamnätet.
På fråga om hur det går med våra medlemmar som inte får inbjudan till de ”gamlas dag” och 
Forsmarksdagen fanns inga beslut men meddelade att frågan lever.
Före månadsmötet hölls extra årsmöte för godkännande av kvarstående frågor i 
stadgeändringarna från ordinarie årsmöte. Mötet godkände enhälligt stadgeändringarna enl. 
utskick inför mötet.

Påminnelse om årsavgiften 150 kr. Det är fortfarande ett antal som ej har betalat. 
Inbetalning till PG 172229-7. 

Nästa möte:
Kallelse till månadsmöte som hålls på restaurang Gladan i Östhammar onsdagen den 10 april 
2013 kl 14.00  Välkomna!
Mötet förgås av gemensam lunch kl 13.00. Styrelsen sammanträder kl 12.00

               Lennart Fredriksson Alf Lindfors

                        /sek./                                                       /ordf./


