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Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft 8 protokollförda möten och i huvudsak arbetat med 
planering av aktiviteter enligt kalendarium för 2016. Arbetsgruppen för 
historiebeskrivningen av ÄD2 har deltagit i ett styrelsemöte. 

 

Ekonomi 

För att bygga upp föreningens ekonomi har en sparsam ekonomi förts under året. Vi har 
under 2015 och 2016 avsatt 2500 kr per år i vårt bok projekt. 

Föreningen räknar med att få tillbaka en del av pengarna genom försäljning av böcker, när 
den givits ut. 

En i övrigt återhållsam ekonomi har förts, och årets resultat visar på ett överskott på 

5078 kr utöver en planerad kassabehållning på 2500 kr och beloppet överförs till 2017 års 
verksamhet. 

 



 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar var vid årets slut 89 st. 

 

Föreningens verksamhet.  

Föreningens verksamhet under 2016 har omfattat följande aktiviteter 

• Månatliga träffar på O`Learys Pub 
• Årsmötet den 4-5/4 i samband med en uppskattad Ålands kryssning. 
• Den 26/5 besöktes Biografmuseet i Säter ett mycket intressant besök om den 

rörliga bildens historia. Vår guide för besöket gav en mycket målande beskrivning 
av den rörliga  bildens historia samt biografernas betydelse i samhällets utveckling. 
Samma dag besökte vi också Mentalvårdsmuseet i Säter, en mycket gripande 
rundtur av en mycket kunnig guide.  

• Den 14/6 genomfördes ett studiebesök på Solkraftsparken i  Västerås. 
Anläggningen ägs och drivs av företaget Kraftpojkarna, och produktionen levereras 
till Mälarenergi AB som också svarade för guidningen i anläggningen. 

• Den 9/10 besöktes Västerås Flygmuseum. Ett intressant besök på ett museum med 
ett något annorlunda koncept. Flygplanen ägs av privatpersoner och föreningar 
som på detta sätt får en billig hangarplats, och museet har objekt att visa upp. 

• Den 14 och 21/9 provade vi på att genomföra lite friskvårdsaktivitet. Vi bjöd in till 
promenader på Björnön i Västerås. Deltagarantalet blev dock så lågt att aktiviteten 
avslutades. Om det efterfrågas kan vi prova på det igen. 

• Den 9/11 genomfördes ett guidat besök på Västerås slott. Vi försökte men lyckades 
ej få träffa landshövdingen Mino Aktarsand som är en fd. Vattenfallare. 

• Den 8/12 intogs vårt tradionella julbord. För året dock på en annan restaurang, vår 
förra krögare har lagt ner men rekommenderade Aros Catering, vilka han 
samarbetar med. 

• Projektet Vår Historia pågår och beräknas vara färdigt under 2017. 
• Föreningen har under året deltagit i ett möte med Samverkansgruppen. Ett 

samverkansorgan för Vattenfalls Veteranföreningar. Mötet genomfördes på 
Vattenfalls kontor i Solna. 

Kalendarium för 2017 har upprättats. 
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