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Verksamhetsberättelse för år 2017 

Styrelsens sammansättning under året 

Bengt Forss Ordförande 

Jan Ihrelius Kassör 

Ann-Katrin Löfvenhamn Sekreterare 

Ann Strååt Ledamot 

Jan Erik Johansson Ledamot 

Sven Bjureland Suppleant 

Ted Lindström Suppleant 

Adjungerande: Åke Sjödin ansvarig hemsida 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten och i huvudsak arbetat 
med planering av aktiviteter enl. kalendarium för 2017. Arbetsgruppen för 
historiebeskrivningen av ÄD2 har deltagit i ett styrelsemöte. 

 

Ekonomi 

Föreningen har under året fört en sparsam ekonomi och delar av de medel 
som avsattes åren 2015, 2016 och 2017  för vårt bokprojekt, har nu tagits i 
anspråk då boken nu är färdigställd och även utgiven. De medel som ej 
utnyttjats återförs till föreningens kassa 

Under vårt arbete med bokprojetet ansökte föreningen om bidrag på 10000kr 
från Vattenfalls kulturarvs kommitté för kostnader i projektet, bla. kostnader 



för tryck. Arbetet blev mer omfattande än beräknat, vilket ledde till att vi 
slutligen beviljades ett bidrag på 15000:-  

Försäljning av boken har inbringat 19066:- i intäkter till föreningen. 

Årets resultat visar på ett överskott på 36032.78:- utöver en planerad 
kassabehållning på 2500:-  och beloppet förs över till 2018 års ekonomi.  

 

Medlemsantal 

Antal medlemmar vid årets slut 90 st. 

 

Föreningens verksamhet. 

• Månatliga träffar på O `Learys Pub 
• Den 13 feb. Grill träff på Ängsö 
• Årsmöte den 27-28 mars i samband med en uppskattad 

Ålandskryssning 
• Den 21 april genomfördes ett studiebesök på ombyggnaden av Västerås 

Kraftverk (VK1) till Steam Hotell. För ett flertal av våra medlemmar var 
det deras fd. arbetsplats 

• Enl. kalendarium hade en tur på Strömsholms kanal planerats i Juni, 
med den nyrustade pråmen Albert. Men båten blev ej godkänd för 
passagerartrafik efter renovering, och kom inte i vattnet. 

• Den 20 juni planerades en resa till Lars Lerins utställning i Karlstad som 
ersättning för turen på Strömsholms Kanal. Men pga. få anmälningar 
flyttades resan till den 28 sept. En mycket sevärd utställning med en 
mycket duktig guide. 

• Ett studiebesök i Riksdagen var planerat till Oktober, men det  var 
fullbokat så vi får göra besöket i feb 2018. När bokningarna släpps så 
står skolorna på kö för att få platser. 

• Den 7 december intogs föreningens tradionella julbord, denna gång hos 
Tranellska skolan, en restaurangskola i Västerås. Ett lite annorlunda 
julbord, med en mindre buffé på sill, lax, syltor och skinka och som 
avslutades med bordsservering av en julinspirerad varmrätt.   



• Vårt bokprojekt avslutades under hösten och försäljning av boken har 
gett oss ett överskott i kassan. De drivande i bokprojektet Bo Nilsson, 
Martin Stattin och Åke Sjödin har utsetts till Hedersmedlemmar i 
föreningen. 

• Föreningen har under året deltagit i ett möte med Samverkansgruppen 
på Vattenfalls kontor i Solna. 
 
Kalendarium för 2018 har upprättats. 
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Bengt Forss           Jan Ihrelius          Ann-Katrin Löfvenhamn          Ann Strååt 

 

 

Jan Erik Johansson                  Sven Bjureland                 Ted Lindström         

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 


