
Protokoll fört vid årsmöte med Vattenfalls Veteraner, Västerås 
den 4 april 2002 på kontoret i Bäckby. 
 
 
Antal deltagare ca 20. 
 
§1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
       
§2. Till ordförande för mötet valdes Lars Ramberg. 
 
§3. Till sekreterare vid mötet valdes Bo Nilsson. 
 
§4. Till justeringsmän valdes John Andersson och Bengt Lundberg. 
 
§5. På frågan om kallelsen till mötet skett i laga ordning blev svaret ja. 
 
§6. Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse, som godkändes av mötet. 
 
§7. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi för år 2001. Den ekonomiska  
      rapporten, som skickats ut, godkändes. Överskottet överförs till nästa års budget. 
 
§8. Bengt Lundberg läste revisionsberättelsen, och mötet godkände revisorernas förslag att 
      ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§9. Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2002. 
      Anslaget från Vattenfall blir 20 500:-, medlemsavgifterna = 9 900:- ( hittills har 99 st. 

bet.) , överfört från -01: 10 254:- Totalt= 40 654:-. 
      Kostnader: Resor  30 000:-, Julbord, årsmöte, övrigt =6 529:- boule= 600:- och 
      porto = 3 525:-. 
      Avsikten har varit att inköpa dator till kassören men denna utgift har utgått då 
      kassören ordnat detta på annat sätt. 
      Förslaget att ordna flera resor kan vara ett alternativ. Styrelsen utreder. 
      Budgetförslaget godkändes. 
 
§10. Årsavgiften för 2002 blev oförändrat 100:- . 
 
§11.Till kassör för föreningen under två år omvaldes Monica Olsson. 
 
§12. Till sekreterare omvaldes Bo Nilsson  ( 2 år). 
 
§13. Som styrelsesuppleanter på ett år valdes Lars Björkman och Ingvar Eriksson. 
 
§14. Bengt Lundberg och John Andersson valdes till revisorer för ett år ( omval). 
 
§15. Som revisorssuppleant omvaldes Seve Isaksson ( ett år). 
 
§16. Att tillsammans med ordförande ingå i valberedningen valdes Bengt Svensson och Karl 

Åke Flink ( omval). 
 
§17. Eftersom inga motioner inlämnats utgick denna punkt. 



 
§18. Ny medlemsförteckning delades ut. Alla medlemmar uppmanades att meddela styrelsen 
        om  ev. felaktigheter i förteckningen. 
 
§ 19.Årlig resa. Förslag till resa presenterades av Monica och diskuterades. Mötet enades om 
        att årets resa skall gå till Nyköping med Axelssons   ( via Eskilstuna, Malmköping med  
        hemresa via Vreta  Gård och Strängnäs) den 3 sept. Monica O. bokar.  
        Förra året betalade varje resenär 200:- men ekonomin tillåter att VVV bidrar med mera i 
        år. Styrelsen fick i uppdrag att undersöka detta. Ev kan ytterligare en resa ordnas.      
         
§20. Årligt julbord. Eftersom barverksamheten på Björnövägen i nuvarande form upphör  
        under året diskuterades alternativa lösningar. Ett förslag från Monica att ordna detta 
        på kontoret på Bäckby med hjälp av någon cateringfirma, om inte Eva har öppnat  
        ny bar i någon form, antogs av mötet. 
 
§21. Kurser. Enkätundersökning bland medlemmarna om önskemål om deltagande i några 
        kurser vi kunde ordna gav magert resultat. Ev. datakurser är dyra och förlag om  
        att anmäla sig via t ex PRO lämnades av Kjell. Styrelsen får jobba vidare med frågan. 
        Klubben kan t ex lämna visst bidrag till den som går kurs och insänder kopia på av- 
        giften. Bidragsstorleken får i så fall beslutas av styrelsen   
         
§22. Övriga aktiviteter. Alla som är intresserade är välkomna att spela boule på Bäckby 
        på fredagar kl. 9-11 med efterföljande bastu på kontoret. ( Start mitten av april). 
        Huruvida Vattenfalls Idrottsklubb finns kvar i Västerås är osäkert. Kjell undersöker. 
        Övriga aktiviteter som försökt ordnas som t ex vinprovning eller dans i Kungsbyn 
        har gett mycket få deltagare. Styrelsen får fundera på frågan om alternativa aktiviteter.  
 
§23. Övriga frågor. Eftersom inga sådana fanns tackade ordförande för visat intresse och 
        överlämnade ordet till Kjell. 
 
§24. Kjell tackade de avgående styrelsesuppleanterna samt alla deltagare för att de deltagit i 

mötet och förklarade detta avslutat. 
 
 
Vid protokollet. 
 
 
 
Bo Nilsson . 
 
 
Justeras: 
 
 
 
               John Andersson.   Bengt Lundberg. 


