
Protokoll fört vid möte med nybildade Vattenfalls Veteraner, Västerås 
den 4 april -00 på kontoret i Bäckby. 
 
 
Antal deltagare ca 40. 
 
§1. T f ordförande Monica Olsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
      Hon meddelade att veteranklubb måste bildas inom Vattenfall Västerås, eftersom 
      denna funktion inte längre kan ligga i idrottsföreningen. Förslag till budget för år 
      2000 har tagits fram och presenterats Vattenfall, som beviljat anslag på begärd 
      summa, 21 700:-. 
 
§2. Mötet godkände att ny klubb bildas, med deltagare från gamla Vattenfall Mellan- 
      sverige Västerås, Västerås Kraftverk, Huvudförrådet samt Materiallab. 
 
§3. Kjell Bergman valdes till ordförande för 1 år. 
 
§4. Till sekreterare valdes Bo Nilsson ( 2 år ). 
 
§5. Till kassör på 2 år valdes Monica Olsson. 
 
§6. Till övriga ledamöter i styrelsen valdes Sven Olof Dahlberg och Endel Saar ( 1 år). 
 
§7. Till suppleanter i styrelsen valdes Gunilla Ögren och Lars Ramberg för 1 år. 
 
§8. Till revisorer i 1 år valdes Bengt Lundberg och Jan Andersson. 
 
§9. Till revisorssuppleant i 1 år valdes Seve Isaksson 
 
§10. Att ingå i valberedningen valdes Lars- Olof Blomqvist och Nils Rydin. En leda- 
        mot utses av styrelsen (sammankallande ). 
 
§11.Till justeringsman att jämte ordförande att justera protokollet valdes Karin Mörck. 
 
§12. Årsavgiften för år 2000 beslutades till 50 kr.(oförändrat ). 
 
§13. Beslutades att nya stadgar tas fram av styrelsen och förelägges nästa årsmöte. 
 
§14. Som klubbnamn godkändes namnet Vattenfalls Veteraner, Västerås. 
 
§15. Beslutades att nytt postgirokonto öppnas i klubbens namn med rätt för kassören 
       Monica Olsson att underteckna alla ekonomiska handlingar. 
 
§16. Beslutades om inköp av bärbar dator ev.med skrivare till kassören. Kjell B. 
        undersöker möjligheten att köpa beg. dator hos exempelvis Vattenfall. 
 
§17. Diskuterades olika aktiviteter under 2000. 
        Förslag antogs om att ordnade av lämplig datakurs under hösten (styrelsen ). 
        Julbord på samma sätt som tidigare skall arrangeras. 
        En resa skall ordnas, där klubben svarar för resa mm medan deltagarna betalar maten. 



        ( t ex Örebro, Uttersberg, Mariefred, Fjäderholmarna.) 
        Resan bör förläggas till tiden sept.-okt. (ca 10 000 :- finns i budget för resor o dyl.). 
        Styrelsen tar tacksamt mot flera förslag på resor. 
        Sven Evert S. föreslog resa till Torshälla med bl a besök i Åsa Brandts glashytta. 
        Sektionsansvarig för boule är Sven Olof D. Flera lag från klubben deltar i korpspelet. 
        Spel varje fredag kl. 10.30 på boule-banan. 
        Bastubad varje fredag kl. 12.00. 
        Akvarellmålning: ev ordnas kurs till hösten om intresse finns. (lärare:  Sven Olof D.) 
        Alla intresserade meddelar Dahlberg. 
        Stavgång: Lars Ramberg ansvarig. 
        Fågelskådning: Bo Nilsson ansvarig. ( aktuellt våren 2001 ). 
 
§16. Kjell B. tackade deltagarna och avslutade mötet. 
 
 
Vid protokollet. 
 
 
 
Bo Nilsson . 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
            Kjell Bergman ordf.   Karin Mörck. 
 
 
 


