Vattenfalls Veteraner i Östhammar
Styrelse- och medlemsmöte Nr 4 2013 Onsdagen den 8 maj på restaurang
Strandhotellet i Öregrund.
Närvarande på styrelsemötet
Alf Lindfors, Nils-Erik Paulin, Lennart Fredriksson, Ole Saas, Cay Olofsson, Kjell Borgman

Övriga närvarande på det därpå följande medlemsmötet:
Leif Gunnarsson, Olof Hellström, Stig Qvarnström, Gun Ivarsson, Gunilla Runemark, C-G Runemark, Jan Olov
Eriksson, Inger Sunnqvist, Sune Jonsson, Anita Möller, Bertil Möller, Antero Karlsson, Roger Zettergren, Ulrika
Olsson, Jan Olsson, Kjell Olsson, Christian Steen, Björn Näsman.
gäster: Claes-Inge Andersson och Bertil Fuhr Totalt 26 närvarande.

Medlemsförändringar:
Inga medlemsförändringar

Mötets öppnande:
Ordförande Alf Lindfors hälsade mötesdeltagarna hjärtligt välkomna till dagens möte i Öregrund.
Ett speciellt välkomnande riktades till våra gästföreläsare Claes-Inge Andersson och Bertil Fuhr.

Föregående protokoll:
Föregående protokoll från den 10 april granskades och lades till handlingarna.

Aktiviteter:
Alf berättade om vårutflykten som gick till Älvkarleby där vi besökte kraftverket och vattenlabbet. Det var 24
veteranare som deltog och samtliga tyckte att resan var trevlig trots att vi splittrades vid lunchen. För att öka
intresset bland inaktiva medlemmar, bjöd styrelsen i början på maj några personer för att höra deras syn på våra
aktiviteter. En del nya idéer föddes och därför görs en ny inbjudan till hösten på samma tema och därefter en
presentation av aktivitetsgruppen på lämpligt månadsmöte om utfallet.
Mötet enades om att starta upp gympan igen torsdagen den 5-e september.
Efter nästa möte håller SKB ett föredrag om slutförvaret i Forsmark
Alf påminde om att sept. mötet tagits bort och att nästa möte blir den 9 okt. Därefter önskade han alla en trevlig
sommar med mycket sol och värme och på återseende i oktober

Övrigt:
Hemsida för Östhammars Veteranerna är igång och påminner om mail adressen som är http://vfveteraneriosth.se/ I fortsättningen kommer all korrespondens att ske via hemsidan. Brev skickas till
medlemmar utan dator.
Efter mötet informerade Claes-Inge Andersson om händelser i Forsmark. Infartskontroll testades vid rondellen
vilket förorsakade bilkö upp till 76-an. Effekthöjningen på F2 går in i sin slutfas och har fungerat bra utan större
störningar. Vidare meddelades att veteraninbjudningarna går mot en lösning frågan är under utredning, möjligen
får vi ett svar till okt. mötet.
Föredragshållare Bertil Fuhr med Ole Saas som assistent berättade om sjöräddningens verksamhet från början av
1900-talet fram till i dag. Främst betonades verksamheten i Öregrundsområdet där alla förekommande båtar
presenterades med film och bildförevisning.

Nästa möte:
Kallelse till månadsmöte som hålls i Östhammar på restaurang Gladan onsdagen den
9 oktober 2013 kl 14.00 Välkomna!
Mötet förgås av gemensam lunch kl 13.00. Styrelsen sammanträder kl 12.00
Lennart Fredriksson
/sek./

Alf Lindfors
/ordf./

