
Vattenfalls Veteraner i Östhammar

Styrelse- och medlemsmöte Nr 5 2013  onsdagen den 9 okt. på restaurang Gladan

Närvarande på styrelsemötet
 Alf Lindfors, Nils-Erik Paulin, Lennart Fredriksson, Bo Svensson, Cay Olofsson, Kjell Borgman

Övriga närvarande på det därpå följande medlemsmötet 
 Leif Gunnarsson, Olof Hellström, Stig Qvarnström, Bengt Wahlström, C-M Bellman, Gun Ivarsson, Mona 
Hägglund, C-G Runemark, Ole Sass, Börje Harbom, Lars-Åke Karlsson, Anita Möller, Bertil Möller, Antero 
Karlsson, Ursula Frivik, Gunnar Frivik, Bertil Ström, Sixten Hallerström, Bengt Dellbrant,  Elina Friberg, 
Christer Friberg, Björn Näsman.   Totalt 28 närvarande.

Medlemsförändringar:
Inga medlemsförändringar

Mötets öppnande: 
Ordförande Alf Lindfors hälsade mötesdeltagarna hjärtligt välkomna till dagens möte samt att önskan från 
Öregrundsmötet i maj om en solig och varm sommar verkligen besannats. 

Föregående protokoll:
Föregående protokoll från den 8 maj granskades och lades till handlingarna.

Aktiviteter:
För gympan i Forsmark på torsdagarna har Bengt Wahlström och Christian Steen utsetts som kontaktmän. Dom 
kan ge expertsvar på alla frågor.
Julbordsresan med Eckerölinjen har prel. planerats till den 11/12, aktivitetsgruppen meddelar på nov. mötet.
I början på maj bjöd styrelsen några inaktiva medlemmar på lunch för att höra deras syn på våra aktiviteter. 
Eftersom en del nya idéer föddes kommer några nya utvalda att inbjudas den 11 nov. på samma tema och 
därefter en presentation av aktivitetsgruppen på lämpligt månadsmöte om utfallet.
Efter mötet samlades vi på gamla stadshotellet som nu tillhör SKB, där Linda Bergman höll ett intressant 
föredrag om pågående verksamhet inför godkännande av slutförvaret i Forsmark.

Övrigt:
Ytterligare påminnelse om Östhammar Veteranernas hemsida, mail adressen är http://vf-veteraneriosth.se/    I 
fortsättningen kommer all korrespondens att ske via hemsidan. Brev skickas till medlemmar utan dator.
C-G Runemark berättade om pågående verksamheter i Forsmark. Årliga översynen av blocken har gått bra men 
en förlängning av ca. en vecka per block. Detta verkar dock inte ha inverkat menligt på produktionen eftersom 
man i år räknar med att slå produktionsrekord.
Det återstår endast ett möte fram till årsmötet, därför kan det vara bra om valberedningen tittar på förslag som 
kan presenteras på novembermötet.

Nästa möte:
Kallelse till månadsmöte som hålls i Östhammar på restaurang Gladan onsdagen den 13 november.
Mötet förgås av gemensam lunch kl 13.00. Styrelsen sammanträder kl 12.00  Välkomna!

                 Lennart Fredriksson             Alf Lindfors

                            /sek./                                                                                    /ordf./

http://vf-veteraneriosth.se/

