
Vattenfalls Veteraner i Öst 
Årsmöte den 21 oktober 2021 

 
Plats: SMK Motalas restaurang Dunteberget i Motala. 
 

1. Mötets öppnande: Ordförande Jan-Larry Holmberg förklarade mötet 
öppnat och hälsade 30 medlemmar välkomna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Till ordförande för 
årsmötet valdes Stig Emtesten och till sekreterare valdes Clas-Inge 
Hagdahl. 

3. Val av två protokolljusterare: Till protokolljusterare tillika rösträknare 
valdes Lars Samuelsson och Kaj Fäldt. 

4. Fråga om kallelse till årsmötet skett på behörigt sätt: Jan-Larry 
redogjorde för hur kallelse till årsmöte ska ske enligt stadgarna, Mötet 
ansåg att kallelse skett på ett korrekt sätt. 

5. Godkännande av dagordning: Föreslagen dagordning godkändes med 
viss nummerförändring.                                                                                                                              

6. Styrelsens verksamhetsberättelse: Lisa läste upp styrelsens 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 varefter den godkändes 
av mötet.  

7. Ekonomisk redovisning: Göran redovisade ekonomin för 2020. 
8. Fastställande av resultat och balansräkning: Resultat- och 

balansräkning godkändes av mötet. 
9. Revisorernas berättelse: Kjell Wadsby läser upp revisionsberättelsen 

varefter den godkänns. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beviljade enhälligt 

styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
11. Fastställande av budget för 2021: Göran redovisade en, (på grund av 

Corona) något felaktig och sen budget för 2021. Budgeten godkändes av 
mötet. 

12. Fastställande av medlemsavgift för 2022: Mötet fastställde 
medlemsavgiften för 2022 till 200:- per år 

13.  Förslag till budget för 2022: Göran redovisade förslag till budget för 
2022 vilken godkändes av mötet. 

14.  Förslag till medlemsavgift för 2023: förslaget är oförändrad 
medlemsavgift för 2023 vilket godkändes av mötet. 

15. Val av ordförande på ett år: Jan-Larry Holmberg valdes enhälligt till 
ordförande på ett år. 

16.  Val av två styrelseledamöter på två år: Till styrelseledamöter på två år 
valdes Bo Lönn och Göran Hansson. 

17.  Val av två styrelsesuppleanter på ett år: Till styrelsesuppleanter på ett 
år valdes Eva Axelsson och Lisbeth Tendler. 



18.  Val av en revisor på två år: Till revisor på två år valdes Raoul Jonsson. 
(Rulle) 

19.  Val av en revisorsuppleant på ett år: Till revisorsuppleant på ett år 
valdes Anne-Maj Persson. 

20.  Val av valberedning på ett år (två personer): Till valberedare på ett år 
valdes Anders Högberg och Inge Jonsson. 

21.  Beslut om stadgeändring: Årsmötet beslutade att ändra § 4 i stadgarna 
vilken nu innebär att styrelsens poster ska väljas på årsmötet. Ändringen 
beslutades även på årsmötet 2020 vilket innebär att efter två på varandra 
följande möten den ändrade §4 nu träder i kraft. 

22.  Övriga frågor: Larry informerar om tanken att upprätta ett 
årsaktivitetsprogram. 

23.  Mötets avslutning: Ordförande Stig Emtesten avslutade mötet och 
tackade för visat intresse. 

 
Före årsmötet hölls ett föredrag med filmvisning av Boije Ovebrink om hans tid 
som truckracingförare. Föredraget uppskattades mycket av mötesdeltagarna och 
Boije fick motta applåder och en blomsterbukett som tack. 
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Clas-Inge Hagdahl  Stig Emtesten 

 
 
             Justeras 
 
 
              Lars Samuelsson  Kaj Fäldt 


