
Protokoll fört vid årsmöte med Vattenfalls Veteraner, Västerås 
den 21 mars 2005 på M/S Cinderella. 
 
 
Antal deltagare 33 personer. 
 
§ 1. Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 
       
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Lars Ramberg. 
 
§ 3. Till sekreterare vid mötet valdes Martin Stattin. 
 
§ 4. Till justeringsmän valdes John Andersson och Erik Fahlström. 
 
§ 5. Kallelse till årsmötet avsänd den 1 februari har skett i laga ordning och godkändes. 
 
§ 6. Ordförande redogjorde för styrelsens verksamhetsberättelse som godkändes av mötet. 
 
§ 7. Kassören redogjorde för föreningens ekonomi för år 2004. Den ekonomiska  
      rapporten redovisades på overhead och godkändes. Överskottet 18975,03 kr, överförs till 
      nästa års budget. 
 
§ 8. John Andersson föredrog revisorernas berättelse och tillstyrker full ansvarsfrihet för 
      styrelsen för år 2004.  
 
§ 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10.Kassören redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2005. 
       Intäkter: Anslag från Vattenfall 25000 kr, medlemsavgifter inbringar 10000 kr, 

överföringen från år 2004 är 18975 kr och inbetalda resor uppgår till 11000 kr.  
Total intäkt: 64975 kr  
Beräknade kostnader: Resor 35 000 kr, julbord 16000 kr, friskvård 5000 kr, årsmöte/ 
lokalhyror 2000 kr, boule 675 kr, styrelsearvode 1300 och porto/postgiro mm 5000 kr. 
Årsmötet godkände budgetförslaget. 

 
§ 11. Årsavgiften diskuterades. Mötet beslutade att för år 2006 ha oförändrad avgift, 100 kr . 
 
§ 12. Till ordförande för föreningen under två år omvaldes Kjell Bergman. 
 
§ 13. Två ledamöter till styrelsen valdes, Ebba Boxma 2 år (omval) och Bo Nilsson 1 år 

(nyval) 
 
§ 14. Som styrelsesuppleanter på ett år valdes Lars Björkman (omval) och Birgitta Örnstedt 

(omval). 
 
§ 15. John Andersson (omval och sammankallande) och Kjell Åhgren (nyval) valdes till 

revisorer för ett år. 
 
§ 16. Som revisorssuppleant omvaldes Seve Isaksson (ett år). 
 



 
§ 17. För valberedningen på ett år valdes Bengt Johansson (nyval) och Olle Lager (nyval) 
 
§ 18. Årsmötet beslutade att till kassören utge ett arvode om 2000 kr för år 2005 för div. 

kostnader som uppdraget genererar. 
 
§ 19. En motion hade inkommit och den avsåg ersättning för resekostnader och 

telefonersättning för revisorer och styrelsemedlemmar. 
 Mötet beslutade att utbetala reseersättning till styrelsemedlemmar och revisorer med 16 

kr/mil för resor företagna utanför Västerås och telefonersättning med 100 kr till 
valberedningens ledamöter. 

 
§ 20. Årlig resa. Mötet diskuterade olika alternativ och förslag men fastnade för en resa i 

Södermanland, preliminärt vecka 524. 
 En arbetsgrupp bestående av Hans Kling, Sven-Evert Svensson och Monica Olsson 

utarbetar ett förslag som redovisas för styrelsen på nästa styrelsemöte. 
  
§ 21. Årligt Julbord. Mötet beslutade att fortsätta med det uppskattade julbordet på Odd 

 Fellow lokalen i Västerås. Monica Olsson har prelimärbokat lokalen till den 8 december.  
         
§ 22. Kurser. Inga ersättningar för kurser har utbetalats under år 2004. 
   Oförändrade villkor för bidrag. 
 
§ 23. Övriga aktiviteter. Ett av villkoren för VAB bidrag är att klubben skall verka för en 

aktiv fritid och friskvård för medlemmarna. 
Styrelsen har undersökt vad som kan anses ingå i begreppet friskvård och föreslog 
följande definition: Korpidrottens friskvårdsprogram utökad med Friskis och Svettis samt 
golf.  
I Korpens programutbud för friskvård ingår, badminton, bordtennis, boule, bowling, 
organiserat friluftsliv, fotboll, innebandy, kägel, rinkbandy, simning, squash, 
vattengympa, och därutöver utökas utbudet med vårt tillägg, friskis och svettis samt golf. 
Styrelsen föreslår att bidrag utgår till medlem som uppvisar kvitto på aktivitet som 
inrymmes i ovanstående aktiviteter. Bidraget maximeras till 200 kr / aktivitet.  
Klubbens totala kostnader för bidrag maximeras till 5000 kr år 2005 och därför gäller 
principen först till kvarn. 
Mötet antog styrelsens förslag.  

         
§24. Övriga frågor.  

Sune Johansson informerade om att en lämplig lokal för föreningens möten framledes 
kunde vara Västerås Fritidsbåts museums lokaler i Västerås som rymmer 50 personer. 

 Sune tar fram mera uppgifter och meddelar Monica. 
 Information och utskick per E-mail till medlemmarna diskuterades men mötet ansåg att 

frågan torde vara för tidigt väckt. 
 Monica informerade om att alla brev numera avsändes som föreningsbrev vilket 

reducerar portokostnaden. 
 John Andersson framförde ett särskilt tack och en eloge till Monica Olsson för sitt arbete 

som kassör och för sin ”ordning och reda” i papperen. 
 Monica Olsson meddelade att det inkommit en inbjudan att delta i ett avstämningsmöte 

med andra veteranklubbar i Motala den 25 april. Mötet beslutade att styrelsen utser 
lämpliga delegater till träffen. 



Monica Olsson informerade om att hon redogjort för vår förenings verksamhet med 
anledning av att Vattenfall numera har veteraner i Tyskland. 
Frågan uppkom m.a.a bildande av veteranklubb i Berlin och vårt bidrag omfattade 17 
bilagor ang. klubbens stadgar, verksamhet mm. 
Karl-Erik Adolfsson framförde medlemmarnas tack för det arbete och engagemang som 
styrelsen uträttat under året och inte minst uppskattning och lovord för årsmöte i 
kombination med nöjesresa på Ålandsfärjan M/S Cinderella.    

 
§25. Kjell Bergman tackade alla deltagare för att de deltagit i mötet och  mötesordförande 

Lars Ramberg avtackades med applåder  för hans utomordentliga  sätt att leda mötet.  
Mötet förklarades avslutat. 
 

 
Vid protokollet. 
 
 
Martin Stattin. 
 
 
Justeras: 
 
 
John Andersson.   Erik Fahlström 
 


