Protokoll fört vid årsmötet med Vattenfall Veteraner, Västerås
den 14 mars 2013 på M/S Cinderella.
Antal deltagare: 27 medlemmar.
§ 1. Mötets öppnande.
Martin Stattin hälsade alla välkomna till mötet på M/S Cinderella. För att hedra våra
kamrater, som avlidit under året, anbefalldes en tyst minut.
Därefter förklarade han mötet öppnat.
§ 2. Val av ordförande för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Seve Isaksson.
§ 3. Val av sekreterare för mötet.
Till sekreterare för mötet valdes Bo Nilsson.
§ 4. Val av två justeringsmän.
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes John Andersson och Håkan Kvarnefalk.
§ 5. Fastställande av dagordning. Godkännande av mötets utlysande.
Förslag till dagordning godkändes liksom kallelsen, som i enlighet med stadgarna
utsänts i god tid.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012, som delats ut, föredrogs av Martin.
Av denna framgick att vi haft sex protokollförda styrelsemöten samt att vi bl a ordnat en
resa till Gysinge Herrgård och Dragon Gate i Älvkarleby men att höstresan måste
inställas p gr a för få anmälningar. Ett antal andra aktiviteter hade också ordnats.
Medlemsantalet är nu 100. Mötet godkände berättelsen.
§ 7. Ekonomisk redovisning.
Monica redogjorde för föreningens ekonomi för år 2012, som balanserade på 75 411:-.
Kostnaderna 61 115:- Överskottet mest beroende på att höstresan blev inställd, blev
14 296:-. Beloppet överförs till nästa års budget. Balansrapportens tillgångar var kassa:
1 916:- och plusgiro: 12 380:-. De ekonomiska rapporterna, som delats ut godkändes och
lades till handlingarna.
§ 8. Revisorernas berättelse.
John Andersson föredrog revisorernas berättelse för 2012 och tackade Monica för bra
förda räkenskaper, samt tillstyrkte att kassaredovisningen godkännes samt att styrelsen
beviljas full ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året.
§ 10. Fastställande av budget för 2013.
Martin redogjorde bl a för ansökan om bidraget från Vattenfall, som i år blivit halverat
till 12 100:- ( neddragningar har drabbat alla veteranföreningar ), vilket kommer att
begränsa möjligheten att ordna subventionerade arrangemang under 2013. Monica
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redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2013, som delgetts deltagarna. Den
balanserar på 83 696:-. Antalet medlemmar har beräknats vara 102 st. Antalet kan
komma att ändras, då alla ännu inte betalat årsavgiften för 2013.
Intäkter: Anslag från Vattenfall 12 100:- , medlemsavgifter 15 300:-, överföring från år
2012 14 296:-, inbetalning för resor, julbord 39 000:- samt lotterier mm 3 000:-.
Totalt 83 696:-.
Beräknade kostnader: Resor 46 696:-, julbord, priser, mm 22 000:-, ersättning
för bilresor mm 4 000:-, porto, plusgiroavg. mm 4 500:-, inköp till möten, studiebesök
mm. 4 500:-, lokalhyror 2 000:-. Totalt 83 696:-. Se vidare § 17 Aktiviteter.
Mötet godkände budgetförslaget.
§ 11. Fastställande av årsavgift för 2014.
Efter diskussioner enades mötet om att medlemsavgiften för
2014 skall vara lika som för år 2013 = 150:- / medlem.
§ 12. Val av ledamöter till styrelsen mm.
Till ordförande i föreningen under ett år omvaldes Martin Stattin. Mötet godkände att
valet gällde ett år och inte två som stadgarna säger.
Till styrelseledamot i föreningen under två år valdes Gunilla Jangendahl-Åberg. Nyval.
Som styrelsesuppleant på ett år valdes Birgitta Örnstedt (omval) och Bengt Forss. Nyval
Till revisorer på ett år valdes John Andersson och Kjell Åhgren (omval).
Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Seve Isaksson ( omval).
§ 13. Val av valberedning.
Till valberedning på ett år valdes Leif Gunstad och Åke Magnusson (omval).
§ 14. Arvoden och ersättningar.
Arvodet till kassör och ordförande föreslogs bli oförändrat 2 300:- till kassör och
200:- till ordförande.
Förslaget godkändes.
§ 15. Firmatecknare.
Ingen ändring i styrelsesammansättningen, som berör firmatecknandet. Enl. tidigare
beslut: Monica Olsson och Martin Stattin har var för sig rätt att teckna föreningen på
försändelser och utbetalningar.
§ 16. Inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit, varför punkten lämnades.
§ 17. Årets aktiviteter.
Martin kommenterade det kalendarium för 2013, som samtliga medlemmar erhållit.
Pub-afton fortsätter som tidigare och alla är välkomna. Årsmötet blev som vanligt på
Viking-Linebåt enl. tidigare beslut. Vidare kommer vi att ordna ett besök på Vattenfalls nya kontor i Solna, men dagen måste ändras till tisdag alt. torsdag eftersom det är
tänkt att besöket kombineras med besök på Friends Arena, som ligger intill ( guidad
visning 125:-/ pers.). Mötet beslöt att välja torsdagen den 11 april istället. Birgitta
berättade om vårresan, som går till Salins Strutsfarm i Borlänge och till Vikmanshyttans
Stentryckeri den 30 maj. Vi hade planerat en höstresa till Norrköpings gamla industrier,
men då anslaget från Vattenfall reducerats till hälften måste subventioneringen av
resorna minskas kraftigt. Martin visade olika ekonomiska beräkningar på vad det skulle
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betyda. Mötet beslöt efter diskussion att höstresan slopas ( efter röstning), då man
misstänkte, att antalet anmälningar skulle bli för lågt p gr a att vi måste sätta ett alltför
högt pris/ anmäld. Monica berättade om besöket på Västerås Räddningstjänst, som blir
ve 43 och om julbordet, som redan bokats till den 5 dec. på samma ställe som 2012.
Kalendariet för 2013 godkändes med ovanstående ändringar.
§ 18. Hemsidan
Åke presenterade vår nya hemsida och visade dess upplägg via sin dator och kanon.
Han fick förfrågan i höstas om han ville ordna en hemsida, vilket han åtog sig att göra
och resultatet kan nu ses under adressen www. vf-veteranerivas.se. Han ville gärna ha
synpunkter på denna och berättade bl a att han skulle kunna kopiera in lite historik om
Vattenfall och delar av Mellansveriges historia, samt något om BGK:s do, som redan
finns, men undrade om denna inte borde t ex kompletteras med ÄD2:s och Björnövägens historia, eftersom det fortfarande finns personer, som skulle kunna bidra med
mycket material. Vi diskuterade olika alternativ. Kan vi bilda studiecirklar eller få någon,
som ställer upp som historieskrivare ? Styrelsen får fundera vidare och återkomma i
frågan.
Han visade även några bilder från våra resor, som t ex skulle kunna ingå i ett planerat
bildarkiv på hemsidan. Efter diskussion enades mötet om att fortsätta att lägga ut flera
bilder. Martin har undersökt vad lagen säger och meddelade att bilder på personer får
läggas ut utan att dessa tillfrågas, så länge de inte är stötande. Däremot får inte medlemsförteckning vara med på hemsidan.
§19. Övriga frågor.
Martin tog upp frågan om vi skulle utöka deltagandet på våra resor med möjlighet för
anhöriga att åka med. Dessa skulle då få betala fullt pris och det skulle bli lättare att fylla
bussen. Efter diskussion beslöts att vi skulle komplettera inbjudningarna till att även
omfatta anhörig, som då får åka med om plats finns, till fullt pris, på samma sätt som
de flesta övriga veteranföreningarna gör.
§ 20. Avslutning.
Seve Isaksson tackade alla deltagare för att de medverkat och föreslog en applåd till
styrelsen för ett väl genomfört 2012 samt förklarade mötet avslutat.
Martin tackade ordföranden för bra genomfört årsmöte liksom revisorerna och
valberedning för att de ställt upp samt Åke, som ordnat hemsidan. Han tackade på
styrelsen vägnar mötesdeltagarna för visat förtroende.
Present till avgående styrelseledamoten Ebba Boxma överlämnades av Martin med ett
tack för det arbete hon nedlagt.
Vid protokollet.

Bo Nilsson.
Justeras:

John Andersson.

Håkan Kvarnefalk.
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