Vattenfalls Veteraner i Östhammar
Styrelse- och medlemsmöte Nr 1 onsdagen den 11 februari 2015 på restaurang
Gladan
Närvarande på styrelsemötet

Alf Lindfors, Nils-Erik Paulin, Cay Olofsson, Karl-Fredrik Ingemarsson, Bo Svensson, Mona
Hägglund, Lennart Fredriksson.

Övriga närvarande på det därpå följande medlemsmötet

Ursula Frivik, Gunnar Frivik, Ole Saas, Börje Harbom, Lars-Åke Karlsson, Jan-Olov Eriksson, C-G
Runemark, Bengt Wahlström, Stig Qvarnström, Sune Blom, Sixten Hallerström, Bertil Ström, Inger
Sunnqvist, Sune Jonsson, Lars-Erik Berglund, Roger Zettergren, Johan Åsbrink, Olof Hellström, Bertil
Möller, Leif Gunnarsson, Rune Nilsson, Bertil Horneij. Totalt 29 närvarande

Medlemsförändringar

Inga förändringar.

Mötets öppnande:

Ordförande Alf Lindfors hälsade mötesdeltagarna hjärtligt välkomna till årets första medlemsmöte.
Bertil Horneij hälsades speciellt välkommen till sitt första medlemsmöte och Mona Hägglund som ny
medlem i styrelsen. Alf meddelade vidare att dagens gästföreläsare Torbjörn Forsman drabbats av
sjukdom men att vår klubbmästare Karl-Fredrik går in i som ersättare.

Föregående protokoll:

Årsmötesprotokollet från den 14 januari 2015 granskades och lades till handlingarna.

Aktiviteter

Sporthallen i Forsmark ar upptagen den 5 mars, i övrigt pågår gympan som vanligt på torsdagar.
Den 24februari är vi inbjudna till Forsmark av VD Eva Halden på lunch och föredrag om pågående
aktiviteter.
För deltagande och samordning av resa ska anmälan göras till Nils Paulin för Östhammar och Ole Saas
för Öregrund. Samling sker på respektive konsum parkering för avresa kl. 10.30. Ersättning utgår för
bil.

Dagens föredrag:

Karl-Fredrik utrustad med ett fantastik bildspel från Torbjörn Forsman presenterade Östhammar från
förr.
En perfekt föredragning om verksamheter som hantverk, industri, affärer, lokaliteter mm. Men vad som
verkligen imponerade var att Karl-Fredriks förmåga att presentera namn på personer i verksamheter
långt ner i 1800-talet.

Övrigt:

På styrelsemötet beslutades att Alf Lindfors är kontaktperson mot Forsmark. Mona Hägglund hälsades
välkommen som ny medlem i styrelsen. Karl-Fredrik meddelade att en reviderad års plan finns på
hemsidan.
Ytterligare aktiviteter diskuterades på mötet och förslag på en resa med 1-2 övernattningar föreslogs.
Ativitetsgruppen fick i uppdrag av styrelsen att ta fram ett förslag som kommer att skickas ut till
medlemmarna.

Nästa möte.

Kallelse till medlemsmöte som hålls på restaurang Gladan onsdagen den 11 mars 2015.
Mötet förgås av gemensam lunch kl 13.00.
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Styrelsen sammanträder kl 12.00 Välkomna!

Lennart Fredriksson

Alf Lindfors

/sek./

/ordf./
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