
Protokoll fört  vid årsmötet med Vattenfall Veteraner, Västerås  
den 11 mars 2010 på M/S Cinderella. 
 
Antal deltagare: 27 medlemmar. 
 
§ 1.  Martin Stattin hälsade alla välkomna till mötet som i år förlagts ombord på M/S  

 Cinderella enl medlemmarnas önskemål. För att hedra våra medlemmar, som avlidit 
 under året, tändes ett ljus och anbefalldes en tyst minut.  

        Därmed förklarade han mötet öppnat. 
 
§ 2.  Till ordförande för mötet valdes Seve Isaksson. 
 
§ 3.  Till sekreterare för mötet valdes Bo Nilsson. 
 
§ 4.  Till justeringsmän valdes John Andersson och Håkan Kvarnefalk. 
 
§ 5.  Förslag till dagordning godkändes liksom kallelsen, som i enlighet med stadgarna  
        utsänts i god tid. 
 
§ 6.  Styrelsens verksamhetsberättelse för 2009 föredrogs av Martin. Mötet godkände 
        berättelsen. 
 
§ 7.  Monica redogjorde för föreningens ekonomi för år 2009, som balanserade på 76 441:-.   
        Intäkterna blev 76 441:- och kostnaderna 56 777:- Den ekonomiska rapporten  redo- 
        visades på overhead och godkändes.  Överskottet 19 664:24 överförs till nästa års 
        budget. 
 
§ 8.  John Andersson föredrog revisorernas berättelse för 2009 och lovordade Monica, som  
        fick applåder för bra  förda räkenskaper,  samt tillstyrkte full ansvarsfrihet för 
        styrelsen för år 2007.  
 
§ 9.  Årsmötet beslutade att ge styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna året. 
 
§ 10. Monica redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2010. 
         Intäkter: Anslag från Vattenfall 22 000:- + 5 000:-, medlemsavgifter 13 200:- överföring  
         från år 2009 19 664:-, inbet. från resor mm 38 900:- samt lotterier 3 000:-.  
         Totalt 101 764:-. 
         Beräknade kostnader: Resor 42 664:-, julbord, priser, hyra mm 17 000:-, ersättning 
         för friskvård, studiebesök, bilresor mm  8 500:-, porto, plusgiroavg. mm 5 000:-,  
         10-årsjubileum  14 900:-, styrelsearvoden 2 100:-, lokalhyror 3 000:-. Veteranträff 
         8 600:- Totalt 101 764:-.  
         Mötet godkände budgetförslaget.  
 
§ 11. Efter diskussioner enades mötet om att avgiften för 2011 skall vara lika som för år 
         2010 = 150:- / medlem 
 
§ 12. Val av ledamöter till styrelsen mm:  
         Till kassör i föreningen under två år omvaldes Monica Olsson. 
         Till sekreterare i föreningen under två år omvaldes Bo Nilsson. 



 
          
         Till styrelseledamot i föreningen under två år omvaldes Jack Levin. 
         Som styrelsesuppleant på ett år valdes Gunilla Åberg och Birgitta Örnstedt (omval). 
         Till revisorer på ett år valdes John Andersson och Kjell Åhgren (omval). 
         Till revisorssuppleant på ett år omvaldes Seve Isaksson. 
         Till valberedning på ett år valdes Bengt Johansson och Olle Lager (omval). 
 
§ 13. Årsmötet beslutade att arvodet till kassören skall vara oförändrat 2 000:- för 2010. 
         Ersättning till ordförande 100:-. Ersättningar i övrigt mot redovisade utlägg. 
 
§ 14. Val av firmatecknare. Eftersom ingen ny valdes in i styrelsen utgår punkten. 
          
§ 15.  Inga motioner hade inkommit, varför punkten lämnades. 
 
§ 16.  Årets aktiviteter. Martin kommenterade det kalendarium för 2010 som samtliga 
         medlemmar erhållit. Arrangemangen har  valts bl a enl gjord medlemsundersökning. 
         Första frågan gällde var förlägger vi nästa årsmöte ? De flesta tyckte att resan till Åland 
         var trevlig och borde behållas. Bo berättade om resan till Uppsala samt skickade 
         runt  papper med beskrivning och  anmälningslista. Vi bekostar resan själva. En bil går 
         från Hedemora och två eller flera från Västerås beroende på anmälningarna.  
         Martin berättade om Veteranträffen med 11 föreningar i Mellan- och Sydsverige den 20 
         April med ca 30 deltagare. Vårresan till Norrtälje presenterades liksom vårt 10-årsjubil- 
         eum på Biskopsängen, till vilket även respektive kommer att inbjudas. 
         Någon höstresa blir det inte eftersom vi har 10-årsjubileet.  
         Studiebesöket på Brandstationen är planerad till oktober och en sopplunch på Västerås  
         Teatern i  november. Julbordet är redan bokat till den 9 december i år på ” Din vän vid  
         spisen” vid Tegnerporten. Särskilda inbjudningar kommer att skickas ut. 
         Martin hälsade även fler välkomna till tisdagsträffarna på puben, som är mycket trevliga  
            
§ 17. Kurser, friskvård. Några pengar för detta finns inte i årets budgetförslag varför punkten 
         utgår. 
    
§ 18. Övriga frågor. Inga direkta frågor kom upp. 
          
§ 19. Seve Isaksson tackade alla deltagare för att de medverkat och förklarade mötet 
         avslutat varefter Martin tackade ordföranden, revisorerna och valberedning  för att de 
         ställt upp. 
 
         Vid protokollet. 
 
          
          
          Bo Nilsson 
        
          Justeras: 
 
       
         
          John Andersson   Håkan Kvarnefalk 


