Vattenfall Veteraner Västerås
Verksamhetsberättelse för år 2007
Styrelsens sammansättning under året:
Martin Stattin ordförande
Monica Olsson kassör
Bo Nilsson sekreterare
Ebba Boxma ledamot
Gunilla Jangendahl ledamot
Jack Levin ledamot
Birgitta Örnstedt ledamot
Styrelsen har haft sex protokollförda styrelsemöten och årsmötet den 14 mars samlade 28
medlemmar.
Styrelsens möten har i huvudsak avhandlat budgetarbete, ekonomisk uppföljning, planering
av kommande aktiviteter och uppföljning av genomförda aktiviteter.
Antalet medlemmar är för närvarande 95 personer
Föreningens ekonomin är stabil och följer upprättad budget.
För år 2007 upprättades ett kalendarium för aktiviteter under året som delgavs samtliga
medlemmar i samband med kallelse till årsmötet i mars.
Programmet omfattade följande aktiviteter.

Pubaftonen första tisdagen i månaden samlar en trogen skara under gemytliga former.

Årsmötet i mars genomfördes som brukligt på en Ålandskryssning och är mycket
uppskattat.

Studiebesök i Hallstahammar kraftstation, naturutflykt till Fiskkraken och studiebesök
på Vattenfall Elnäts driftcentral i Sollentuna var intressanta aktiviteter under våren.

Vårresan genomfördes i juni med besök vid Svenska Kraftnäts kursgård i Åsbro,
Gamla Linköping och guidat besök på Flygvapenmuseet i Linköping. 37 personer
deltog i resan.

Den planerade höstresan i september till Linnes hem och trädgård samlade tyvärr för
få deltagare och fick därför ställas in p.g.a. för höga kostnader för de medlemmar som
anmält sitt intresse.

Ett alternativ till Linneresan togs fram och det blev en höstresa till Naturhistoriska
Museet med en filmupplevelse på Cosmonova. Resan genomfördes den 18 oktober
och 30 medlemmar deltog.

Studiebesöket den 1 nov på Västerås Kraftvärmeverk var intressant och gav en god
inblick i värme och elförsörjning för Västerås innevånare.

Det traditionella julbordet med musikunderhållning är uppskattat och samlar många
medlemmar till god och trevlig samvaro. Julbordet anordnas den 6 december detta år.
Kalendarium för aktiviteter år 2008 har upprättats och delges medlemmarna i samband med
inbjudan till julbordet i december.
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