
 

 

Protokoll fört vid årsmöte med Vattenfall Veteraner, Västerås  
den 14 mars 2007 på M/S Birka Paradice 
Antal deltagare: 28 personer 
 
§1 Kjell Bergman förklarade mötet öppnat och hälsade mötesdeltagarna välkomna.  
 Avlidna medlemmar hedrades med en tyst minut. 
 
§2 Till ordförande för mötet valdes Kjell Bergman 
 
§3 Till sekreterare för mötet valdes Martin Stattin 
 
§4 Till justeringsmän valdes Gunilla Jangendahl och Sven-Olov Dahlberg 
 
§5 Kallelse till årsmötet och förslag till dagordning godkändes 
 
§6 Kjell Bergman föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för år 2006 som godkändes. 
 
§7 Kassören Monica Olsson redovisade föreningens ekonomi för år 2006. 
 Balansrapport visade på 2755 kr i kassan och 12375 kr på postgirot. 
 Resultatrapporten visade på intäkter om 78026,78 kr och kostnader på 62896,00 kr.  
 Överskottet 15130,78 kr överföres till år 2007. 
 
§8 John Andersson föredrog revisorernas berättelse för år 2006   
 
§9 Mötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gånga året  
 
§10 Monica Olsson redogjorde för 2007 års budget som godkändes av mötet. 
 Budgeterade intäkter 80430 kr fördelas på bidrag från VAB 26000 kr, 
 medlemsavgifter 9300 kr, 15130 från föregående år och 30000 kr egna inbetalningar i 
 samband med aktiviteter.  
 Kostnadssidan 80430 kr fördelas på boule 800 kr, porton/ adm.5000 kr, resor 
 50000kr, kurser/friskvård 4000 kr, julbord mm 14700 kr, styrelsearvode 2100 kr, 
 styrelseadm. 830 kr och lokalhyra 3000 kr. 
 
§11 Mötet beslutade att medlemsavgiften för år 2008 skall vara oförändrad 100 kr. 
 
§12 Val av ledamöter till föreningens styrelse förrättades enligt valberedningens förslag: 
 Till ordförande för år 2007-2008  ( 2år)  Martin Stattin 
 Till sekreterare för år 2007   ( 1år)  Bo Nilsson 
 Till styrelseledam för år 2007-2008  ( 2 år) Ebba Boxma 
 Till styrelseledam för år 2007  ( 1 år)  Jack Lewin 
 Till styrelseersätt för år 2007  ( 1år)  Birgitta Örnstedt    
 Till styrelseersätt för år 2007  ( 1år)  Gunilla Jangendahl 
 Till revisorer för år 2007  ( 1 år)  John Andersson sammankall.  
       och Kjell Åhgren. 
 Till revisorersättare för år 2007 (1 år)  Seve Isaksson 
 Till valberedning valdes   (1 år)  Bengt Johansson sammankall  
       och Olle Lager 
§13 Oförändrat arvode till kassören 2000 kr, Telefonersättning till ordf. 100 kr och
 ersättningar i övrigt mot redovisade utlägg. 



 

 

 
§14 Inga motioner hade inkommit 
 
§15 Resor och andra aktiviteter 
 Martin Stattin föredrog styrelsens förslag till kalendarium för år 2007 som antogs av 
 mötet. Vårresan går till Gamla Linköping, höstresan till Linnes jubileum i Uppsala 
 och traditionellt julbord i december. Utöver detta anordnas mera “informella” 
 studiebesök i Hallstahammar kraftstation och på Vattenfalls driftcentral i Sollentuna 
 samt en utflykt till Fiskkraken i Ramnäs. Under hösten kommer kraftvärmeverket i 
 Västerås att besökas och pubafton sker regelbundet en gång per månad. 
 Deltagarna i de “informella” aktiviteterna bekostar allt själva. 
 Det påtalades att information om aktiviteter i kalendariet kommer att gå ut i samband 
 med inbjudan till vårresan. Aktiviteter som genomföres innan är endast är kända för 
 mötesdeltagarna som därför uppmanades sprida information vidare. 
 
§16 Kurser ersättes enligt årsmötesbeslut från 2006. 
 
§17 Övriga aktiviteter och friskvård ersättes enligt årsmötesbeslut från 2006. 
 
§18 Inga övriga frågor 
 
§19 Mötet avslutades och Kjell Bergman avtackades för sitt mycket förtjänstfulla arbete 
 som föreningens ordförande sedan bildandet år 2000. 
 
 
Västerås 2007-03-14 
 
Vid protokollet       
 
 
Martin Stattin        
 
Justeras: 
 
 
 
Kjell Bergman mötesordförande   Gunilla Jangendahl 
 
       
 
Sven-Olov Dahlberg 
  
 
       
  
 
  


