Protokoll rört vid årsmöte med Vattenfalls Veteraner, Västerås,
den 30 mars 2004 på kontoret i Bäckby.

Antal deltagare 29 st.

§ I. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. En tyst minut hölls för våra , under
året avlidna, arbetskamrater.
§2. Till ordförande för mötet valdes Lars Björkman.
§3. Till sekreterare vid mötet valdes Ebba Boxma.
§4. Till justeringsmän

valdes Birgitta wedho~m och Gun Kraft.

§s. På frågan om kallelsen till mötet, som gjordes den 21 jan, skett i laga ordning blev svaretja.
§6. Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse.

Den godkändes av mötet.

§7. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi för år 2003. Den ekonomiska rapporten , som skickats
ut, godkändes. Överskottet 7.710 kronor överföres till nästa års budget.
§8. John Andersson föredrog revisionsberättelsen

och tillstyrker full ansvarsfrihet för styrelsen för 2003.

§9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10. Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2004.
Intäkter: Anslag från Vattenfall
25.000
Medlemsavgifter
8.300
Överfört från 2003
7.710
41.010 kronor
Utgifter: Boule
900
potto, postgiro mm
4.910
Resor
28.000
Kurser
I.000
Julbord, priser, möten mm 4.700
Lokalhyra
1.500
41.010 kronor
Budgetförslaget godkändes.
§ Il. Årsavgiften för 2005 blir oförändrat 100 kronor.

§ 12. Till sekreterare för föreningen under 2 år valdes Martin stattin, nyval
§ 13. Till kassör för föreningen under 2 år omvaldes Monica Olsson.
§ 14. Som styrelsesuppleanter

på I år valdes Lars Björkman och Birgitta Ömstedt.

§ 15. Bengt Lundberg och John Andersson omvaldes till revisorer för ett år.
§ 16. Som revisorssuppleant

omvaldes seve Isaksson för ett år.

§l7. Att tillsammans med ordförande ingå i valberedningen
Karl Åke Flink.

omvaldes Bengt Svensson och

§ 18. Som ersättning för bilresor, telefon mm till kassören beslutade mötet anslå 1.200 kr för 2004.
§~9. Eftersom inga motioner inlämnats, utgick denna punkt.

§2o. Medlemsförteckningen
kommer att kompletteras och delas ut i samband med större sammanträffanden under 2004.
§2l. Ärlig resa.
Kjell Ågren presenterade ett förslag till bussresa. Resan omfattar Husbyringen i Dalarna.
Årsmötet godkände förslaget. Styrelsen undersöker möjligheterna och återkommer med en
inbjudan i april.
§22. Julbord.
Julbordet planeras även i år till Odd Fellows lokal i Västerås.
§23. Kurser: Klubben lämnar ett bidrag på 50% på vissa kursavgifter (max 350 kr per medlem
och år) till den som går kurs under 2004 och insänder kopia på avgiften.
§24. Övriga aktiviteter : Alla som är intresserade är välkomna att spela boule.
§25. Övriga frågor: Eftersom inga sådana fanns, tackade ordförande för visat intresse och
överlämnade ordet till Kjell Bergman.
§26. Avslutning: Karl Erik Adolfsson berättade intressant och in~eve~sefullt , samt visade bilder
från Gamla Kraftverket på Björnövägen. Han delade också ut en broschyr från Föreningen
Ångkraftverkets Vänner som vill sätta Västerås på Europakartan och där man kan bli medlem.
Han tackades med applåder för sitt framförande.
Kjell tackade alla som deltagit i mötet. Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:
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