Protokoll fört vid årsmöte med Vattenfalls Veteraner, Västerås
den 10 april 2003 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 John Andersson och Bengt Lundberg.
§5. På frågan om kallelsen till mötet, som gjordes den 25 mars, skett i laga ordning
blev svaret ja.
§6. Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse. Den godkändes av mötet.
§7. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi för år 2002. Den ekonomiska
rapporten, som skickats ut, godkändes. Överskottet 17 182:-, överförs till nästa års budget.
§8. Bengt Lundberg föredrog revisionsberättelsen, och tillstyrker full ansvarsfrihet för
styrelsen för 2002.
§ 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
§10.Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2003.
Anslaget från Vattenfall blev 22 600:-, medlemsavgifterna = 9 800:- ( hittills har 98 st.
bet.) , överfört från -02: 7 182:- Totalt= 49 582:-.
Kostnader: Resor 40 000:-, Julbord, årsmöte, övrigt =4 282:- boule= 600:- kurser 1000
:och porto, postgiro, priser = 3 700:-.
Förslaget att ordna flera resor godkändes. Styrelsen utreder.
Budgetförslaget godkändes.
§11. Årsavgiften för 2004 blir oförändrat 100:- .
§12.Till ordförande för föreningen under två år omvaldes Kjell Bergman.
§13. Två ledamöter till styrelsen omvaldes Ebba Boxma och Birgitta Wedholm på 2 år.
§14. Som styrelsesuppleanter på ett år valdes Lars Björkman ( omval) och Bengt Pedro (ny).
§15. Bengt Lundberg och John Andersson valdes till revisorer för ett år ( omval).
§16. Som revisorssuppleant omvaldes Seve Isaksson ( ett år).
§17. Att tillsammans med ordförande ingå i valberedningen valdes Bengt Svensson och Karl

Åke Flink ( omval).
§18. Som ersättning för bilresor, telefon mm till kassören beslutade mötet att anslå 800:- för
2003.
§19. Eftersom inga motioner inlämnats utgick denna punkt.
§20. Ny medlemsförteckning har skickats ut. Alla medlemmar uppmanades att meddela
styrelsen ev. felaktigheter i förteckningen.
§ 21.Årlig resa. Inbjudan till resa i vår har redan skickats ut. Medlemmar, som vill stiga på
på annat ställe än Bäckby, ombads att själva meddela Axelssons detta eftersom resvägen
inte är exakt känd. Beträffande ytterligare resa meddelade sekr. att vid träff den 9 april
med övriga klubbar inom Mellansverige, planerades att återuppta de gemensamma
resorna som gjorts tidigare år. Årets gemensamma resa planeras bli den 2 sept. och gå
till Uppsala med Uppsalaklubben som arrangör. Besök planeras på t ex slottet, domkyrkan, Gustavianum med lunch på ex. vis Eklundshov. Årsmötet godkände förslaget.
Västeråsklubben hade fått i uppdrag att skriva till Lars Asplund och begära extraanslag
för resan. Beroende på detta får styrelsen sedan besluta om hur tilläggskostnaderna skall
fördelas. Sekr meddelade från träffen i Uppsala att klubbarna fick olika storlek på anslagen från Vattenfall. Västeråsklubben och Älvkarleby do fick nästan dubbelt så stort anslag pr medlem som Uppsala- och Solnaklubbarna. Den bedrivna verksamheten inom
respektive klubb är ungefär lika. Redogörelse lämnades även på den skrivelse som vi
fått från Vattenfall ang. önskemål om inriktningen på verksamheten inom klubbarna
och allmänt kunde konstateras att detta någorlunda överensstämde med våra intentioner.
Klubbarna bör vara ambassadörer för Vattenfall, som någon uttryckte det.
Ett lämpligt resmål nästa år kan vara Åland med besök på t ex Energiverket. Styrelsen
får arbeta vidare med förslaget.
§22. Årligt julbord. Eftersom barverksamheten på Björnövägen i nuvarande form kan upphöra är det oklart om årets julbord kan intas där.
Ett tidigare förslag från Monica att ordna detta på kontoret på Bäckby med hjälp av
någon cateringfirma kan vara ett alternativ.
Mötet beslutade att julbord skall ordnas även i år. Styrelsen fick uppdraget att ordna
detta på bästa sätt.
§23. Kurser. Klubben lämnar ett bidrag på 50 % av vissa kursavgifter ( max 350:- pr medlem
och år) till den som går kurs under 2003 och insänder kopia på avgiften. Kurserna har
hittills begränsats till datakurser o dyl. och mötet diskuterade om bidraget även skulle
omfatta andra aktiviteter som t ex friskvård men detta skulle i så fall tära hårt på kassan
och förslaget bordlades. Styrelsen får utreda frågan vidare.
Hittills har utbetalts 700:- i år för genomgångna kurser.
§24. Övriga aktiviteter. Alla som är intresserade är välkomna att spela boule på Bäckby
på fredagar kl. 9-11 med efterföljande bastu på kontoret. ( Start den 9 maj ).Flera spelare
önskas I dag finns två lag som deltar i korpen med 2 spelare / lag men man skulle behöva
vara tre.
Övriga aktiviteter som försökt ordnas har gett mycket få deltagare. Styrelsen får fundera
på frågan om alternativa aktiviteter.
Från Uppsala har inbjudan till VM i augusti inkommit. Förra gången var ett boulelag

med och detta planeras även i år men även andra deltagare kan åka. Anm. senast 19/5.
Mötet beslutade att bidra med 360:- pr deltagare i VM.
§25. Övriga frågor. Eftersom inga sådana fanns tackade ordförande för visat intresse och
hoppades att även detta år bli bra för klubben, samt överlämnade ordet till Kjell.
§26. Kjell tackade alla deltagare för att de deltagit i mötet. Lars R avtackades med applåder
för hans utomordentliga sätt att leda mötet. Mötet förklarades avslutat.
Vid protokollet.
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