Protokoll fört vid årsmöte med Vattenfalls Veteraner, Västerås
den 5 april 2001 på kontoret i Bäckby.
Antal deltagare ca 25.
§1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2. Till ordförande för mötet valdes Lars Ramberg.
§3. Till sekreterare vid mötet valdes Bo Nilsson.
§4. Till justeringsmän valdes Karin Mörck och Arne Sångberg.
§5. På frågan om kallelsen till mötet skett i laga ordning blev svaret ja.
§6. Ordförande läste styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes av mötet.
§7. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi för år 2000. Den ekonomiska
rapporten, som även delats ut, godkändes.
§8. John Andersson läste revisionsberättelsen, och mötet godkände revisorernas förslag att
ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
§9. Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2001. Anslaget från
Vattenfall minskas med 1200:- i förhållande till år 2000, varför utgifterna måste
minskas. Förslaget innebär att utgifterna beräknas bli 23 600:- och intäkterna
25 600:- men då finns inte kostnaden för inköp av bärbar dator till kassören medtagen. Försök att få köpa en billig sådan från Vattenfall skall ske.
Budgetförslaget godkändes.
§10. Årsavgiften för 2001 är 50:- men på grund av minskat anslag från Vattenfall
diskuterades om denna inte borde höjas. Kassörens förslag om höjning till
100:- godkändes.
§11.Till ordförande för föreningen under två år omvaldes Kjell Bergman.
§12. Till nya ledamöter i styrelsen valdes Ebba Boxma och Birgitta Wedholm ( 2 år).
§13. Som styrelsesuppleanter på ett år valdes Gunilla Ögren och Lars Ramberg.
§14. Bengt Lundberg och John Andersson valdes till revisorer för ett år.
§15. Som revisorssuppleant valdes Seve Isaksson ( ett år).
§16. Att ingå i valberednigen valdes Bengt Svensson och Karl Åke Flink.
§17. Eftersom inga motioner insänts lämnades denna punkt.
§18. Nya stadgar. Ordf. presenterade förslag till nya stadgar för föreningen. Dessa hade även
skickats ut tillsammans med kallelsen till årsmötet. Årsmötet godkände enhälligt för-

slaget till stadgar att gälla från dagens datum.
§19. Medlemsförteckning. Alla medlemmar uppmanades att meddela styrelsen om de visste
av någon veteran, som ännu inte fått erbjudande att gå med i vår förening.
§ 20.Årlig resa. Två förslag till resa diskuterades och mötet enades om att årets resa skulle
gå till Bergslagen ( Filipstad- Grythyttan) den 4 sept. Monica O. bokar.
Förra året betalade varje resenär 100:- men för att förbättra ekonomin diskuterades en
höjning till max. 200:-. Förslaget godkändes.
§21. Årligt julbord diskuterades och mötet enades om att fortsätta med tävlingar i samband
med julbordet i stället för ett muntligt anförande.
§22. Inbjudan till fågelskådning den 24 april i Asköviken delades ut.
§23. Kurser. Diskussion om ordnande av kurser men inget beslut togs. Ev. datakurser får
anstå till nästa år. Styrelsen får jobba vidare med frågan. Den som är intresserad av
bridgekurs rekommenderades att vända sig till Vuxenskolan som har bra sådana.
§24. Övriga aktiviteter. Alla som är intresserade är välkomna att spela boule på Bäckby
på fredagar kl. 10.30-12 med efterföljande bastu på kontoret. Ev. stavgång får anstå.
§25. Övriga frågor. Mötet beslutade att Monica O. och Roland G. skulle få åka till VM
i aug. för att spela boule till en kostnad av max. 1000:-. Samtidigt beslutades att det
inte skulle vara prejudicerande. Frågan om deltagande vid medlems begravning diskuterades. Mötet beslutade att föreningen inte skulle delta bl a på grund av svårigheter
veta när detta kunde vara aktuellt. John A. föreslog att vi skulle skicka ut medlemsförteckning till alla betalande medlemmar, vilket också blev mötets beslut.
§26. Ordf. tackade de avgående styrelseledamöterna Endel S. och Sven Olov D. för deras
insatser under det gångna året samt meddelade att alla bör titta på VLT:s föreningssida,
där våra aktiviteter annonseras. Han tackade alla deltagare för att de deltagit i mötet
och förklarade detta avslutat.
Vid protokollet.
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