
Vattenfalls Veteraner i Östhammar

Styrelse- och medlemsmöte Nr 2 onsdagen den 12 mars 2014 på restaurang 
Gladan

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

Övriga närvarande på det därpå följande medlemsmötet 
Sten Lindholm, Stig Qvarnström, K-M Bellman, Hans Renman, Roger Gotthardsson, Mona Hägglund, 
Sune Jonsson, Inger Sunnqvist, Ole Sass, Börje Harbom, Lars-Åke Karlsson, Anita Möller, Bertil 
Möller, Jan-Olov Eriksson, Leif Gunnarsson, Björn Näsman, Bengt Dellbrant, Olof Hellström, Roger 
Zettergren, Åke Löf.
Gäst: Claes-Inge Andersson Totalt 26 närvarande.

Medlemsförändringar:
Ny medlem: Åke Löf.  Avgående medlemmar: Ulrika Olsson, Jan Olsson, Hans Jonsson.

Mötets öppnande:
Ordförande Alf Lindfors hälsade mötesdeltagarna hjärtligt välkomna till dagens möte, samt ett speciellt 
välkomnande till vår nya medlem Åke Löf och gästföreläsare Claes-Inge Andersson informationschef i 
Forsmark.
Alf påminde om att vi nästa år firar 20-års jubileum och visade första protokollet från 1995 som var 
undertecknat av K-M Bellman som var initiativtagaren och är närvarande på mötet. Han gratulerades 
med en applåd.

Föregående protokoll:
Årsmötesprotokollet från den 12 feb. 2014 granskades och lades till handlingarna.

Aktiviteter:
Den 23 april är det dags för en Stockholmsresa med besök  på Vattenfalls huvudkontor i Solna och 
därefter åker vi till Kaknästornet för inmundigande av lunch. Resan är planerad med buss och därför är 
det bra om anmälan till resan görs så snart som möjligt så rätt busstorlek kan beställs. Anmälan görs till 
klubbmästare Karl-Fredrik Ingemarsson på e- mail eller tel. 0173/12108.  Påminner om att gympan är 
inställd den 3 april. 

Dagens föredrag:
Claes-Inge Andersson FKA redogjorde för VD skiftet där Eva Halldén VD för Ringhals även chefar för 
Forsmark. Vise tf. VD är P-G Nilsson eftersom ordinarie Göran Persson har opererat ett ben och är 
sjukskriven.
Vidare informerades att FKA förra året slagit produktionsrekord med dryga 25 TWh, samt att man som 
enda kärnkraftverk i landet är klara med de säkerhetsuppgraderingar som kravställts av SSM.
Som avslutning meddelades att FKA tagit det tunga beslutet att samtliga pensionärer som pensionerats 
enl. de statliga pensionsbestämmelserna är välkomna till FKA-s pensionärsinbjudningar.

Övrigt:
På styrelsemötet detaljplanerades veteranföreningarnas ordförandekonferens som blir den 10 april och 
förläggs till Forsmarks bruk, arbetsuppgifter fördelades mellan styrelsemedlemmarna.
Stockholmsresan den 23 april diskuterades och beslut togs att vi reser med buss map. parkeringsplatser 
och att hålla gruppen samlad.

Nästa möte.
Kallelse till månadsmöte som hålls i Östhammar på restaurang Gladan onsdagen den 9 april 
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Mötet förgås av gemensam lunch kl 13.00. Styrelsen sammanträder kl 12.00  Välkomna!

                 Lennart Fredriksson             Alf Lindfors

                            /sek./                                                                                    /ordf./
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