
Vattenfall Veteraner Årsmöte 2012. 

Protokoll fört  vid årsmötet med Vattenfall Veteraner, Västerås  
den 22 mars 2012 på M/S Cinderella. 
 
Antal deltagare: 32 medlemmar. 
 
§ 1.  Mötets öppnande. 

Martin Stattin hälsade alla välkomna till mötet på M/S Cinderella. För att hedra våra 
kamrater, som avlidit under året, tändes ett ljus och anbefalldes en tyst minut.  

        Därmed 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 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 2011, som delats ut, föredrogs av Martin.  
        Av denna framgick att vi haft sex protokollförda styrelsemöten samt att vi bl a ordnat två 
        resor och ett antal andra aktiviteter.  Mötet godkände berättelsen. 
 
§ 7.  Ekonomisk redovisning. 
        Monica redogjorde för föreningens ekonomi för år 2011, som balanserade på 81 250:-.   

Kostnaderna 72 806:- Överskottet, som överförs till nästa års budget blev 8 444:- Den 
ekonomiska rapporten, som delats ut godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 8.  Revisorernas berättelse. 
        John Andersson föredrog revisorernas berättelse för 2011 och lovordade 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 2012. 

Martin redogjorde bl a för ansökan om bidraget från Vattenfall och Monica redogjorde 
för styrelsens förslag till budget för år 2012, som delgetts deltagarna ( på gr av färre 
betalande medlemmar blev förslaget, som lämnats ut,  minskat med 1 050:- ). 

         Intäkter: Anslag från Vattenfall 24 200:- , medlemsavgifter 14 100:-,  överföring  
         från år 2011= 8 444:-, inbet. för resor, julbord 41 000:- samt lotterier mm 3 000:-.  
         Totalt 90 744:-. 
         Beräknade kostnader: Resor 47 744:-, julbord, priser, mm 27 000:-, ersättning 
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         för bilresor mm  4 000:-, porto, plusgiroavg. mm 4 000:-, inköp till resor, studiebesök           
         mm. 5 000:- lokalhyror 3 000:-. Totalt 90 744:-.  
         Mötet godkände budgetförslaget.  
 
§ 11. Fastställande av årsavgift för 2013. 
         Efter diskussioner enades mötet om att medlemsavgiften för  
         2013 skall vara lika som för  år 2012 = 150:- / medlem.  
          
§ 12. Val av ledamöter till styrelsen mm. 
         Till kassör i föreningen under två år omvaldes Monica Olsson. 
         Till sekreterare i föreningen under två år valdes Bo Nilsson ( omval ). 
         Till styrelseledamot i föreningen under två år omvaldes Jack Levin. 
         Som styrelsesuppleant på ett år valdes Gunilla Åberg och Birgitta Örnstedt (omval). 
         Till revisorer på ett år valdes John Andersson och Kjell Åhgren (omval). 
         Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Seve Isaksson. 
          
§ 13. Val av valberedning. 
         Till valberedning på ett år valdes Leif Gunstad och Åke Magnusson (nyval). 
 
§ 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 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 2012, som samtliga medlemmar erhållit.  
         Pub-afton fortsätter som tidigare men ändrad till onsdagar. Alla är välkomna att delta.  
         Bo berättade om en filmafton, som planerats till den 12 april på Tunbykontoret med för- 
         anmälan. Ebba berättade om besöket på Mc-museet i Surahammar den 10 maj. Kostnad 
        50:- för entré och kaffe med smörgås. Anmälan till Ebba. Vår-resan till Gysinge 
        Herrgård och Laxön (lunch) samt på Dragon-Gate med guidning har planerats av Gunilla 
        Monica berättade om höst-resan som går till Sala Silvergruva och Traktormuseet i     
        Varmsätra. Båda resorna sker med Petterssons buss.  
        Martin redogjorde för studiebesöket på Seco-Tools i Fagersta under  oktober. Resan     
        samordnas och sker i egna bilar. 
        Martin berättade även om Veteranträffen med olika föreningar i Mellan- och Sydsverige, 
        som blir den 3 maj i Ringhals. Mötet beslutade att vi skall att delta.  
        Julbordet är redan bokat till den 6 december i år liksom i fjol på ” Din vän vid  spisen”. 
        Underhållare blir Bo Senter. Meddela Martin om någon utöver John A. vill ställa upp 
        och berätta minnen. Särskilda inbjudningar kommer att skickas ut. 
        Martin presenterade en detaljerad utgiftsbudget för 2012 med olika alternativ till   
         avgifter för bl a resorna. Av detta framgick att det kan bli vissa svårigheter att få  
         ekonomin att gå ihop för 2012, men att vi räknar med att kunna se till den balanserar och 
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         att vi kan få ett överskott till 2013. Ev. måste en resa ställas in. 
         Årsmötesbeslutet blev att avgiften för resor skulle vara minst 350:-. Kalendariet för 
         2012 godkändes.  
    
§ 18. Övriga frågor. 
         Monica berättade att vi nu ordnat organisationsnr. för föreningen samt skaffat Visa-kort i   
         Nordbanken och affärspaketet Bas, vilket gör att vi får ner kostnaderna från  1 100:- till 
         600:-.Vi slipper även lämna deklaration under fem år. Kassören slipper därmed att  
         hantera så mycket kontanter, eftersom t ex inbetalning för resor mm nu skall göras av  
         medlemmarna direkt till plusgirot. 
         Martin berättade om möjligheten att få rabatt på el med 3,75 öre hos Vattenfall samt att  
         man på Intra-nätet nu även kommer att presentera Veteranklubbarna. De medlemmar som 
         önskar få Vattenfalls tidning Magazine kan meddela Vattenfall, om att de önskar den. 
         Martin meddelade att det finns möjlighet att söka Marie Nissers stipendium för 2012. 
 
§ 19. Avslutning. 
         Seve Isaksson tackade alla deltagare för att de medverkat och föreslog en applåd till 
         styrelsen för ett väl genomfört 2011 samt förklarade mötet avslutat.  
         Martin tackade ordföranden för bra genomfört årsmöte samt revisorerna och   
         valberedning  för att de ställt upp, samt på styrelsen vägnar för visat förtroende. 
 
         Vid protokollet. 
 
          
          
          Bo Nilsson. 
        
          Justeras: 
 
       
         
          John Andersson.   Håkan Kvarnefalk. 


