
Protokoll fört  vid årsmötet med Vattenfall Veteraner, Västerås  
den 29 mars 2006 på M/S Cinderella. 
 
Antal deltagare: 25 medlemmar. 
 
§ 1. Bo Nilsson hälsade alla välkomna till mötet som liksom i fjol förlagts ombord på  
       Cinderella, eftersom våra lokaler i Västerås försvunnit, då Vattenfall avvecklat kontoret 
       på Bäckby. Därmed förklarade han mötet öppnat. 
 
§ 2. Till ordförande för mötet valdes Lars Ramberg. 
 
§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Bo Nilsson. 
 
§ 4. Till justeringsmän valdes John Andersson och Karl Åke Flink. 
 
§ 5. Kallelse till mötet utsändes den 19 jan. och därmed skett i laga ordning. Godkändes. 
 
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av ordföranden. Mötet godkände berättelsen. 
 
§ 7. Styrelsen redogjorde för föreningens ekonomi för år 2005,som balanserade på 74 350:-.   
       Den ekonomiska rapporten redovisades på overhead och godkändes.  Överskottet  
       18 798:03 överförs till nästa års budget. 
 
§ 8. John Andersson föredrog revisorernas berättelse och lovordade Monica för bra ordning 
       i papperen samt tillstyrkte full ansvarsfrihet för styrelsen för år 2005.  
 
§ 9. Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10. Styrelsens förslag till budget för år 2006 föredrogs och redovisades via overhead. 
         Intäkter: Anslag från Vattenfall 25 000:-, medlemsavgifter 10 000:-, överföring från 
         år 2005 18 798:- samt inbet. från resor mm 17 000:- . Totalt 70 798:-. 
         Beräknade kostnader: Resor 39 898:-, Julbord, priser, hyra mm 16 000:-, ersättning 
         för friskvård, kurser, bilresor 5 000:-, boule 800:-, porto, postgiroavg. mm 5 000:-, 
         styrelsearvoden 2 000:-, lokalhyror 2 000:-. Totalt 70 798:-. Mötet godkände budget- 
         förslaget med den reservationen att ev. överskott skall förbrukas under året för att inte 
         bidraget från Vattenfall skall riskeras bli reducerat. 
 
§ 11. Årsavgiften diskuterades och fastställdes till oförändrat 100:- för år 2007. 
 
§ 12. Till sekreterare i föreningen under två år omvaldes Martin Stattin. 
 
§ 13. Till kassör i föreningen under två år omvaldes Monica Olsson. 
 
§ 14. Till styrelseledamot i föreningen under två år valdes Bo Nilsson. 
 
§ 15. Som styrelsesuppleant på ett år valdes Lars Björkman och Birgitta Örnstedt (omval). 
 
§ 16. Till revisorer på ett år valdes John Andersson och Kjell Åhgren (omval). 
 



 
§ 17. Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Seve Isaksson. 
 
§ 18. Till valberedning på ett år valdes Bengt Johansson och Olle Lager (omval). 
 
§ 19. Årsmötet beslutade att arvodet till kassören skall vara oförändrat 2 000:- för 2006 
         för div. kostnader som uppdraget genererar. 
 
§ 20. Inga motioner har inkommit varför punkten lämnades. 
 
§ 21.  Årlig resa. Förslag om resa till Carl Larssonsgården i Sundborn diskuterades och 
          styrelsen fick uppdraget att arbeta vidare. Kjell Åhgren ordnar så att vi även kan få 
          besöka Näs kraftstation ev. med fika där. Resan blir ve 624.  
 
§ 22. Årets julbord är prel. bokat till den 6 dec. i Odd Fellow-lokal. Styrelsen jobbar vidare. 
 
§ 23. Kurser. Inga utbetalningar har gjorts under –05. Tidigare beslutade villkor gäller även 
         för 2006. ( = 50 % av kursavgiften, max. 350:-, mot kvitto). 
 
§ 24. Övriga aktiviteter. I enlighet med förra årsmötets beslut ang. ersättningar till friskvårds- 
         aktiviteter beslutade mötet att tidigare beslut skall gälla även för 2006, för att uppfylla 
         Vattenfalls krav på att aktivt verka för friskvård för medlemmarna. Under 2005 beta- 
         lades 800:- för deltagande i vissa aktiviteter. Bidraget är som tidigare 200:- / medlem. 
         Totalt 5000:- är anslaget för 2006 inklusive kurser, varför först till kvarn gäller. 
         Definition: Korpidrottens friskvårdsprogram utökat med Friskis och Svettis program  
         samt golf, ( kvitto krävs ). 
         Boulen fortsätter, ersättning som tidigare. 
 
§ 25. Övriga frågor. Ev. överskott i budget för 2006 ( förra året ca 18 000:- ) bör för- 
         brukas, ansåg flera medlemmar. Förslaget om en höstresa diskuterades liksom anlit- 
         ande av en föredragshållare t ex vid julbordet alt. i något annat sammanhang för att 
         uppfylla Vattenfalls krav i samband med bidragsbeslutet godkändes. Styrelsen får  
         arbeta vidare med frågan.  
         Olle Bergling lovade att undersöka möjligheten till en höstresa till Nora med bl a  
         en resa på musiejärnvägen Nora – Pershyttan. Styrelsen undersöker om pengar finns 
         samt håller kontakt med Olle B. 
         John Andersson visste att Monica arbetade för utökat bidrag, eftersom det verkade  
         som om vissa klubbar fick större bidrag pr medlem räknat. Monica bör uppmuntras  
         att arbeta vidare med frågan.  
         Förslag att ersättning för resor utanför Västerås ändras från fjolårets beslut om 16:- / mil 
         till att vara lika som den skattefria statliga ersättningen godkändes. 
         Birgitta berättade om fjolårets resa till nybildade Veteranklubben i Motala med del- 
         tagande från oss och några andra klubbar. En inbjudan från Trollhätteklubben om en 
         uppföljningsträff i april för klubbarna i södra Sverige har inkommit och mötet beslutade  
         att vi skulle ställa upp med tre deltagare ( Ebba B. Martin S samt Bo N.). 
         Alla som E-mailadress uppmanas att meddela den till Monica O. 
 
 
 
 



§ 26. Bo Nilsson tackade alla deltagare för att de medverkat och ordföranden Lars R. av-  
         tackades med applåder för hans utomordentliga sätt att leda mötet varefter mötet  
         förklarades avslutat. 
 
 
         Vid Protokollet 
 
 
 
        Bo Nilsson 
 
 
 
        Justeras 
 
 
 
       John Andersson   Karl Åke Flink 
 
  
          
 
  


