
Vattenfalls Veteraner i Öst 
Årsmöte den 2 april 2009  

Mötet hölls på restaurang Snäckan 
 

1. Mötets öppnande 
Ordf Kaj Fälth öppnade mötet och hälsade 42 medlemmar välkomna. 

 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Kaj Fälth och till sekreterare för mötet valdes 
Elisabeth Johansson. 

 
3. Val av två protokollsjusterare 

Till protokolljusterare valdes Åke Nyberg och Bengt Kraft. 
 

4. Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt 
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt. 

 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

Mötet fick några minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen vilken sedan 
godkändes. Bilaga 1. 

 
6. Ekonomisk berättelse 

Kassaredovisningen föredrogs av Leif Hallin och godkändes av mötet. Bilaga 
2. 

 
7. Revisorernas berättelse 

Revisor Karl-Arne Karlsson föredrog revisorernas berättelse, vilken 
godkändes. Bilaga 3.  

 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008. 
 

9. Fastställande av budget för kommande år 
Ordf föredrog budget för 2010, vilken godkändes. Bil 4. 

 
10. Fastställande av årsavgift för 2010 

Styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 150:- för 2010 godkändes av 
mötet. 

 
11. Val av ordförande för 1 år 

Till ordförande på ett år valdes Kaj Fälth 
 

12. Val av styrelse 
Till styresledamöter på två år valdes Eva Axelsson (omval) och Gunilla 
Ingesson (nyval). 
Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Britt Sjöström (omval) och Rolf 
Johansson (omval). 

 
 
 



13. Val av revisorer och suppleant 
Till revisor på två år valdes Karl-Arne Karlsson (omval). 
Till revisorsuppleant på ett år valdes Karin Johnstone (omval). 

 
14. Tillsättande av valberedning 

Till valberedning valdes Mats Törnqvist (omval) och Björn Fernstedt (omval). 
 

15. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor 
Inga frågor fanns. 

 
16. Övriga frågor 

Inga övriga frågor fanns. 
 

17. Mötets avslutning 
Avgående kassören Leif Hallin avtackades med blommor varefter ordf Kaj 
Fälth avslutade mötet. 

 
 
 Efter mötet informerade Kaj om kommande aktiviteter. Bl annat en resa till 
Trollhättan i anledning av att Vattenfall fyller 100 år. Många var intresserade av att 
åka med till Trollhättan. Även till resan BT i Mjölby i början av maj kom många 
anmälningar. 
 
Kjell Rosenkvist f d Vattenfall Energimätning AB berättade om sin tid på Vattenfall 
och utvecklingen inom elmätare. Ett mycket intressant föredrag med trevliga bilder på 
”gamla” arbetskamrater och arbetsplatser. 
Kjell Rosenkvist och P-O Birgersson underhöll med musik som var mycket 
uppskattat. 
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