Protokoll fört vid årsmötet med Vattenfall Veteraner, Västerås
den 13 mars 2008 på M/S Birka Paradice.
Antal deltagare: 27 medlemmar.
§ 1. Martin Stattin hälsade alla välkomna till mötet, som liksom i fjol förlagts ombord på
Birka Paradice. För att hedra våra medlemmar, som avlidit under året tändes ljus och
anbefalldes en tyst minut.
Därefter förklarade han mötet öppnat.
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Seve Isaksson.
§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Bo Nilsson.
§ 4. Till justeringsmän valdes John Andersson och Håkan Kvarnefalk.
§ 5. Förslag till dagordning godkändes liksom kallelsen, som i enlighet med stadgarna utsänts
i god tid.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2007 föredrogs av Martin. Mötet godkände
berättelsen.
§ 7. Monica redogjorde för föreningens ekonomi för år 2007,som balanserade på 81 482:-.
Den ekonomiska rapporten redovisades på overhead och godkändes. Överskottet
11 535:28 överförs till nästa års budget.
§ 8. John Andersson föredrog revisorernas berättelse för 2007 och lovordade Monica för bra
förda räkenskaper samt tillstyrkte full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2007.
§ 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10. Monica redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2008.
Intäkter: Anslag från Vattenfall 26 000:-, medlemsavgifter 8 700:-, överföring från
år 2007 11 535:- samt inbet. från resor mm 32 000:- Lotterier 2 500:-. Totalt 80 735:-.
Beräknade kostnader: Resor 50 700:-, Julbord, priser, hyra mm 8 000:-, ersättning
för friskvård, kurser, bilresor 2 500:-, porto, plusgiroavg. mm 6 535:-, reserverat för
10-årsjubileum 2010 7 000:-, styrelsearvoden 2 000:-, lokalhyror 4 000:-.
Totalt 80 735:-. Mötet godkände budgetförslaget.
§ 11. Årsavgiften diskuterades och Martin presenterade tre förslag med olika scenarier.
Brev har kommit från Vattenfall om att minskning av bidragen kommer att ske, varför
nuvarande årsavgiften inte räcker, även om den egna insatsen vid resor mm ökas, varför
han rekommenderade att avgiften höjs. Efter diskussioner enades mötet om att avgiften
för 2009 skulle vara 150:- / medlem
§ 12. Val av ledamöter till styrelsen mm:
Till sekreterare i föreningen under två år omvaldes Bo Nilsson.
Till kassör i föreningen under två år omvaldes Monica Olsson.
Till styrelseledamot i föreningen under två år omvaldes Jack Levin.
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Som styrelsesuppleant på ett år valdes Gunilla Åberg och Birgitta Örnstedt (omval).
Till revisorer på ett år valdes John Andersson och Kjell Åhgren (omval).
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Seve Isaksson.
Till valberedning på ett år valdes Bengt Johansson och Olle Lager (omval).
§ 13. Årsmötet beslutade att arvodet till kassören skall vara oförändrat 2 000:- för 2008.
Telefonersättning till ordförande 100:-. Ersättningar i övrigt mot redovisade utlägg.
§ 14. Val av firmatecknare. Mötet beslutade följande:
Att tillsammans med ordförande eller vid ordförandes förfall, kassören, teckna
Föreningens firma valdes Bo Nilsson.
Att vid sidan av ordföranden teckna Föreningens firma på försändelser och
utbetalningar från Post och Bank valdes kassören Monica Olsson.
§ 15. Inga motioner hade inkommit, varför punkten lämnades.
§ 16. Årets aktiviteter. Martin kommenterade det kalendarium för 2008 som samtliga
medlemmar erhållit. Första frågan gällde var förlägger vi nästa årsmöte ? De flesta
tyckte att resan till Åland var mycket trevlig och borde behållas i någon form, men var
överens om att vi borde ha mötet i Västerås för att kanske få med flera medlemmar.
Monica ville avsätta pengar för någon form av 10-årsjubileum år 2010, varför ett
billigare årsmöte var bra. Detta blev också mötets beslut.
Martin berättade om studiebesöket på ICA-lagret och besöket på Väsby Kungsgård och
Bo om resan till Forsmark, som nu var färdigplanerade. Eftersom Forsmark krävde
personnummer mm senast 10 dagar före, togs bindande anmälan upp. Vi bekostar
resorna själva. Den sker i egna bilar. En bil går från Hedemora och en från Västerås.
Vårresan efter Kolbäcksån presenterades och diskuterades. Mötet godkände förslaget.
Som ett alternativ föreslog Olle L. att en resa på Kolbäcksån skulle vara trevlig. Styrelsen arbetar vidare med förslaget.
Höstresan till Spendrups Bryggeri med ölprovning presenterades av Birgitta. Resan
godkänndes och styrelsen detaljplanerar resan vidare. Studiebesöket på Mälarnäts
driftcentralen enl. kalendariet. Julbordet redan bokat till den 11 december.
Martin hälsade fler välkomna till tisdagsträffarna på puben, som är mycket trevliga.
Sven Erik Svensson presenterade några olika reseförslag via datorn, som han tagit fram.
Ett förslag gällde båtresa till Åbo och besök Olkiluolo nya kärnkraftsverksbygge och
t ex Spaa i Nådendal. Ett annat var att besöka Vattenfall och något värmekraftverk i
Warszawa. Ett tredje alternativ var att besöka Vattenfall i Berlin och besöka försöksanläggningen för lagring av koldioxid. Till samtliga förslag hade han tagit fram kostnader mm. Diskussion följde och ett intresse fanns om deltagande men att ordna någon
resa i år verkade svårt. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med Sven Erik jobba
vidare med frågan
§ 17. Kurser, friskvård. Tidigare beslutade villkor gäller även för 2008. ( = 50 % av
kursavgiften, max. 200:-, mot kvitto).
§ 18. Övriga frågor. Inbjudan till föreningen har kommit från Vattenfall Veteranklubb i
Stenungsund att medverka tillsammans med övriga Vattenfallsföreningar i en
heldagsträff den 22 april. De räknade med att vi ställer upp med tre representanter.
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Kostnaderna beräknas till totalt 3 000:-. Mötet beslutade att vi skickar tre representanter,
som styrelsen får utse.
Marknadsföring. Vattenfall har meddelat att det blir många pensionsavgångar de
närmaste åren. För att nå ut till alla kommer våra föreningar att presenteras på Vattenfalls
hemsida. Förslaget från Gunnar Persson att vi marknadsför oss på våra hemorter där vi
vet vilka aktuella medlemmar som finns tyckte alla var bra. Vi jobbar efter förslaget.
Håkan Kvarnefalk föreslog att vi använder e-mail i kontakten med våra medlemmar, men
förslaget stupade på att så få har datorer, varför Monica får i stort sett samma arbete med
utskick av breven.
§ 19. Seve Isaksson tackade alla deltagare för att de medverkat och förklarade mötet
avslutat.
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