
 

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 
2018. Valberedningen har deltagit i ett styrelsemöte. 

Ekonomi 

Föreningen har under året fört en sparsam ekonomi, och de 
genomförda aktiviteterna har genomförts utan större kostnader för 
föreningen. 

Försäljningen av vår bok under föregående år har hjälpt till att 
bygga upp vår ekonomi och årets resultat visar på ett överskott av 

Verksamhetsberättelse för 2018 

 



38877,78 :-  utöver en planerad kassabehållning på 7500:- varav 
5000:- är avsättning för vårt kommande 20 års jubileum och 
beloppet 46377,78:- förs över till 2019 års ekonomi. 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar vid årets slut var 87 st. En minskning av 3 
medlemmar mot föregående år. 

Föreningens verksamhet. 

• Månatliga träffar på ett antal näringsställen i Västerås 
• Den 6 feb genomfördes ett intressant studiebesök i 

riksdagshuset. En guidad tur på ca 1,5 timme. Efter besöket 
intogs lunch i Stockholm och dagen avslutades med promenad 
i staden innan hemfärd. 

• Den 26 feb genomfördes en grillträff på Ängsö  
• Årsmötet genomfördes den 19-20 mars i samband med en 

uppskattad Ålandskryssning. 
• Den 8 maj genomfördes ett studiebesök på Västerkvarns 

kraftstation i Kolbäcksån som avslutades med en lunch på 
kvarnen. Stationen byggdes 1915 och genomgick en total 
ombyggnad 2015. Ett intressant besök då flera av våra 
medlemmar har haft Västerkvarn som arbetsplats, innan 
anläggningen såldes till Mälarenergi. 

• Den 13 juni genomfördes en guidad visning på Steam Hotel fd. 
gamla ångkraftverket VK1, besöket avslutades med en lunch. 

• Den 17 oktober genomfördes ett studiebesök på Minature 
Kingdom i Kungsör. En modell järnvägsanläggning på ca 150m2 

som när den är helt färdig ska ha hela Sverige uppbyggt.  



• Den 17 nov besökte vi Hjalmars revy . En heldagstur med buss 
till Brevensbruk där vi intog en smaklig 3 rätters revymeny. 
Det var en resa med många glada skratt. 

• Den 6 dec intog vi det årliga julbordet, denna gång på 
restaurang Koppar i det gamla industriområdet Kopparlunden 
där Svenska Metallverken haft tillverkning. En smakrik 
tillställning. 

• Föreningen har under året deltagit i ett möte med 
veteranernas samverkans grupp på Vattenfalls kontor i Solna. 
I samband med detta hade gruppen också ett möte med 
representanter från Vattenfalls HR avd. 

• Föreningen deltog i en lunch tillsammans med Uppsalas 
Veteranförening i samband med deras besök på Steam Hotel i 
Västerås den 19 sept. 
 
Kalendarium för 2019 har upprättats. 
 

Västerås 2019 0107 

 

Bengt Forss      Jan Ihrelius       Ann-Katrin Lövenhamn       Ann Strååt 

 

 

Jan-Erik Johansson       Sven Bjureland       Ted Lindström        

 
 
 

 


