
VATTENFALLS VETERANER I ÖSTHAMMAR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

Föreningens administration, medlems- och styrelsemöten.
-Föreningen hade vid årets slut 113 medlemmar.
-Styrelsen har hållit möte vid 9 tillfällen.
-Protokollförda månadsmöten med gemensam lunch har hållits vid 6 tillfällen.
 163 medlemsaktiviteter.
-Årsmötet hölls den 13 januari, 27 medlemsaktiviteter.

Medlemsförändringar under året
Nya medlemmar: Olov Andersson, Lennart Ekström, Kristina Karlsson, Jan Wallström,
Björn Johansson, Per-Olof Löfblom,Bruno Adamsson, Elina Friberg, Christina Tollin,
Tomas Johansson, Lennart Åsander.
Utträde: Uno Andersson, Rolf Jönsson, Anders Jansson, Östen Jansson.
Avlidna: Nils Erik Paulin, Mikael Bellman, Gunnar Lundblad.

Samverkan med andra veteranföreningar inom Vattenfall
-Deltagit i Ordförandemöte för alla Veteranföreningar.
-Deltagit i diskussion om, att effektivare kunna rekrytera nya medlemmar, än
 bara via Vattenfalls centrala rekryteringsfolder.

Friskvårdsinsatser
-Motionsgymnastik har skett vid 15 tillfällen på våren och 12 tillfällen på hösten,
 med sammanlagt 405 medlemsaktiviteter.

Resor och besök inriktade mot energibranschen eller till denna kopplade 
verksamhet
-18/4 Studiebesök på Westing House. 30 medlemsaktiviteter.
-27/10 Besök i Forsmark. Möte med nya VD´n Björn Linde. 36 medlemsaktiviteter.

Resor och besök inriktade mot kulturella mål och upplevelser.
-10/2 Torbjörn Forsman visade bilder och berättade om Östhammar med omnejd, i     
“gamla  tider och nutid”. 24 medlemsaktiviteter.
-9/3 Claes Inge Andersson höll ett föredrag om “Har vi någon framtid” med anledning av  
den nya Kärnkraftskatten. 29 medlemsaktiviteter.
-13/4 Oceanograf Ulf Ehlin höll föredrag om “Miljöeffekter av stora kylvattensutsläpp, nu 
och i framtida varmare klimat”. 37 medlemsaktiviteter.
-11/5 Tommy Pettersson höll föredrag om sin och sin hustrus resa till Svenskbyggderna i 
Minnesota- USA. 29 medlemsaktiviteter.
-19/5 Utflykt med “Sunnan” i skärgården,med lunchstopp i Sundsveden. 
42 medlemsaktiviteter.
-12/10 Ole Sass höll en filmförevisning om sin tid till sjöss under -60 och -70-talet. 
29 medlemsaktiviteter.
-9/11 Tord Eklund höll föredrag om prostatacanser. 25 medlemsaktiviteter.
-14/12 Traditionell julbordsresa till Åland. 73 medlemsaktiviteter.

Östhammar den 18 januari 2017
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