
Vattenfalls Veteraner i Östhammar

Styrelse- och medlemsmöte Nr 3 onsdagen den 9 april  2014 på restaurang 
Gladan

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

Övriga närvarande på det därpå följande medlemsmötet 
Bertil Ström, Stig Persson, K-M Bellman, Hans Renman, Roger Gotthardsson. Ole Sass, Börje 
Harbom, Lars-Åke Karlsson, Anita Möller, Bertil Möller, Per Stangebye, Sune Blom, Antero Karlsson, 
Leif Gunnarsson, Björn Näsman, Bengt Dellbrant, Olof Hellström, Matts Eriksson, Ebba Wassén.
Gäst: Johan Engström Totalt 23 närvarande.

Medlemsförändringar:
Ny medlem: Tommy Stenberg.  Avgående medlem: Per-Åke Wahlström.

Mötets öppnande:
Ordförande Alf Lindfors hälsade mötesdeltagarna hjärtligt välkomna till dagens möte, samt ett speciellt 
välkomnande till vår gästföreläsare Johan Engström..

Föregående protokoll:
Mötesprotokollet från den12 mars 2014 granskades och lades till handlingarna.

Aktiviteter:
I sluter april kommer styrelsen att bjuda in några inaktiva medlemmar för att stimulera deltagande i våra 
aktiviteter samt att ev. få förslag på nya aktiviteter. Gymnastiken avslutas torsdagen den14 maj och 
startas upp igen torsdagen den 11 september. Nästa månadsmöte den14 maj besöker vi SKB i 
Forsmark.

Dagens föredrag:
Gästföreläsare Johan Engström från Vattenfals avdelning för kärnkraft föreläste på temat Sveriges 
elförsörjning på lång sikt. Han belyste framtiden fram till år 2044 om inger görs har vi en brist på 
ca.40 % i elproduktion, beroende på att vår kärnkraft då är urfasad. Därför pågår förstudie på att ersätta 
med ny kärnkraft och då med start i Ringhals. Övrigt tänkbart alternativ är Gasanläggningar som har 
kort byggtid men dessa med tanke på miljöprestanda är tämligen oacceptabla. Framtidsplanerna inom 
EU-samarbetet tyder på att ett större antal kärnkraftverk kommer att byggas fram till 2050. Ett 
uppskattat föredrag av en kunnig och erfaren föreläsare.

Övrigt:
På styrelsemötet fortsatte arbetet med slutfasen för genomförande veteranföreningarnas 
ordförandekonferens i Forsmark i morgon den 10 april. 

Nästa möte.
Kallelse till månadsmöte som hålls i Forsmark hos SKB onsdagen den 14 maj 2014. 
Mötet förgås av gemensam lunch på Forsmarks värdshus kl 13.00.
 Styrelsen sammanträder kl 12.00  Välkomna!

                 Lennart Fredriksson             Alf Lindfors
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