
Vattenfall Veteraner Årsmöte 2014. 

Protokoll fört  vid årsmötet med Vattenfall Veteraner, Västerås  
den 31 mars 2015 på M/S Cinderella. 
 
Antal deltagare: 32 medlemmar. 
 
§ 1.  Mötets öppnande. 

 Bengt Forss hälsade alla välkomna till mötet på M/S Cinderella. För att hedra våra 
kamrater, som avlidit under året, anbefalldes en tyst minut.  

        Därefter förklarade han mötet öppnat. 
 
§ 2.  Val av ordförande för mötet.  
        Till ordförande för mötet valdes Jan- Erik Johansson 
 
§ 3.  Val av sekreterare för mötet. 
        Till sekreterare för mötet valdes Ann-Katrin Löfvenhamn 
 
§ 4.  Val av två justeringsmän. 
        Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Lars-Arne Ohlsson och Lars Sandell 
 
§ 5.  Fastställande av dagordning. Godkännande av mötets utlysande. 
        Förslag till dagordning godkändes liksom kallelsen, som i enlighet med stadgarna  
        utsänts i god tid ( enl stadgarna minst 14 dagar före).  
 
§ 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse. 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014, som delats ut, föredrogs av B Forss. Av 
denna framgick att vi haft sex protokollförda styrelsemöten samt i huvudsak arbetat med 
planering av aktiviteteter enligt kalendarium 2015. 

         
        Medlemsantalet var vid årsskiftet =91. Mötet godkände berättelsen. 
 
§ 7.  Ekonomisk redovisning. 
        Bengt redogjorde för föreningens ekonomi för år 2014, som balanserade på 57437:28   

Kostnaderna 48718:- Överskottet 8719:28. Beloppet överförs till nästa års budget. 
Balansrapportens tillgångar var: Kassa=  3094:- och plusgiro: 5625:28. De ekonomiska 
rapporterna, som delats ut godkändes och lades till handlingarna. 

 
§ 8.  Revisorernas berättelse. 
        Kjell Åhgren föredrog revisorernas berättelse för 2014 och noterade att räkenskaperna 
        var väl förda och försedda med vederbörliga verifikationer, samt tillstyrkte att kassa-    
        redovisningen godkändes samt att styrelsen skulle 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 2015. 

Bengt redogjorde bl a för ansökan om bidraget från Vattenfall, som i år minskats från       
11000:- till 7500:- vilket ytterligare kommer att begränsa möjligheten att ordna 
subventionerade arrangemang under 2015. 



Vattenfall Veteraner Årsmöte 2014. 

 

 

Bengt redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2015, som delgetts deltagarna. Den 
balanserar på 57 789:28. Antalet medlemmar har beräknats vara 95.!!Antalet kan komma att 
ändras, då alla ännu inte betalat årsavgiften för 2015.!
Intäkter: Anslag från Vattenfall 7500:- , medlemsavgifter 19 000:-, överföring från år 
2014, 8719:28, inbetalning för resor, julbord 19 550:- samt lotterier mm 2 000:-.  
 
Beräknade kostnader: Resor 12189:28, julbord, priser, mm 17500:-, ersättning porto,  
plusgiroavg. mm 2 700:-, inköp till möten, studiebesök  mm. 2500:-, lokalhyror 1800:-  
Totalt  57 789:28  
 
Mötet godkände budgetförslaget. 
!
!
§ 11.Fastställande av årsavgift för 2016. Fn 200:- /år 
         Mötet godkände årsavgiften oförändrad.  
  
§ 12. Val av ledamöter till styrelsen mm. 
         a.Val av styrelseledamot för 2år 
            Jan-Erik Johansson nyval 2 år 
         b. Val av två styrelsesuppleanter 
             Ann Strååt nyval 1 år 
             Sven Bjureland nyval 1 år 
         c. Val av två revisorer  
             Till revisorer på ett år valdes Martin Stattin (omval) och Kjell Åhgren (omval). 
         d. Val av revisorersättare. 
             Till revisorssuppleant på ett år valdes Monica Olsson ( nyval). 
             
§ 13. Val av valberedning. 
         Till valberedning på ett år valdes Leif Gunstad (omval) Bo Nilsson (nyval) 
 
§ 14. Arvoden och ersättningar. 
         1600:- att fördela inom styrelsen. 
         Förslaget godkändes.        
          
§ 15. Inkomna motioner. 
         Inga motioner hade inkommit, varför punkten lämnades. 
 
§ 16. Årets aktiviteter. 

Bengt  kommenterade kalendarium för 2015, som samtliga medlemmar erhållit, 
och som även finns på vår hemsida. Ekonomin gör att programmet blir något bantat.  
Pub-afton fortsätter som tidigare och alla är välkomna. Årsmötet i år blev som vanligt på 
Viking-Linebåt enl. tidigare beslut. Besök på Värmekraftverket är inbokat . 
15-årsjubileét kommer att strykas från kalendariet pga ekonomin. Istället kom förslag på 
ev. en Tallinresa i höst sept-okt.  
Julbordet föreslås nedbantat med föredrag i stället för musikunderhållning mm.  

         Kalendariet för 2015 godkändes med ovanstående ändringar.  
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§ 17. Vår historia. 
         Åke presenterade arbetet med att samla in material till ” Vår historia” och ville gärna få 
         in mer material skrivet eller inspelat på den inspelningsutrustning vi inköpt för pengar vi  
         erhållit från Vattenfalls Kulturkommitté (totalt ca 10 000:- som räckte till 4 inspelnings- 
         utrustningar). Vi har haft några träffar med medlemmar och fått ihop en del skrivet  
         material men mer önskas. Även äldre bilder från olika verksamheter önskas. Fler träffar  
         med andra medlemmar kommer att ordnas.  
  
    
§ 18. Övriga frågor. Hemsida, e-postadresser 
          Vi jobbar vidare med att få in så många e-postadresser som möjligt 
          för att sänka portokostnaden. 
          
         
§ 19. Avslutning. 
         Bengt tackade ordförande men innan mötet var slut så överlämnades några presenter 
         till Gunilla J-Åberg , Monica Olsson och Bo Nilsson för deras mångåriga arbete i 
         styrelsen. 
       
         Jan Erik Johansson avslutade mötet och tackade alla deltagare för att de medverkat. 
          
 
        Ann-Katrin Löfvenham 
          
          
        
          Justerare. 
 
       
         
          Lars Sandell       Lars-Arne Ohlsson. 


