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Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda möten samt två 

medlemsmöten. Föreningen har 120 medlemmar på skilda orter i regionen. 

Den ekonomiska berättelsen förklarar föreningens ekonomiska ställning, som  

bifogas till denna berättelse. 

 

 

Året 2008 började verksamheten med en tipspromenad den 13 mars. Efter en 

tipspromenad på ca: 1 timme bjöd föreningen på ärtsoppa med varm punsch. Ett 

25-tal entusiaster deltog, och vill att vi fortsätter med denna aktivitet. 

 

 

Den 22 april var Rolf, Elisabet, och jag på besök i Stenungsund för samtal med 

andra veteranföreningar inom Vattenfall. Ett mycket intressant möte där idéer och 

erfarenheter byts hej villt. Veteranföreningarna på "västkusten" har sedan flera år 

ett etablerat samarbete. 

 

 

Årsmötet hade vi den 24 april i Frälsningsarméns lokaler med ett 40-tal 

närvarande. Stig Emtesten berättad vad stormarna ställt till med för Vattenfall. Då 

vi alla känner Stig rätt väl så blev det en mycket underhållande information. 

 

 

Den 5 maj genomfördes ett mycket uppskattat studiebesök på Väderstadsverken i 

Väderstad. De gör maskiner till lantbruk och är oerhört framgångsrika. Östeuropa 

och Asien är en stor marknad för dem. Efter besöket åkte vi till Vadstenas Gamla 

Kondis där vi bjöds på kaffe. Ett 30-tal veteraner deltog. 

 

 

En rundresa med buss i södra Östergötland den 9 juni med besök på Boxholms 

Ost, och på Torpöns Naturrum och inte minst Tidersrums kyrka från 1200-talet 

som till stora delar är bevarad, lockade ett 35-tal veteraner. 



 

 

Den 19 aug hade vi en boul-träff i Råssnäs och för de som hellre ville promenera 

gick det också bra. Kaffe med korv. Ett 15-tal veteraner deltog. 

 

 

Den 25 sept. hade "Lisa" ordnat med höstmöte på Charlottenborgs slott med 

besök av Leif Cederlind som berättade om Vattenfalls nuvarande organisation. 

Han berättade att kundtjänsten organiserats om och har blivit betydligt bättre 

idag. Nu stod servicebolaget i tur att rationaliseras. Ett 30-tal veteraner kom. 

 

 

Den 17 okt. var ett 35-tal veteraner med resp. på Mejeriet i Vadstena och såg en 

varité "alla livets små djävligheter" med god mat. 

 

 

Den 28 november har vi det mest populära arrangemanget med julbuffé på 

Brödragården. Då kommer mellan 55 och 65 veteraner för att träffa gamla 

arbetskamrater, berätta minnen från sitt arbetsliv och äta gott. 

 

 

Styrelsen vill framföra ett stort tack for värdefullt samarbete med Vattenfall 

Support under det gångna året. 

Styrelsen tackar alla medlemmar för visat förtroende under det gångna året, och 

de avgående styrelseledamöterna ställer härmed sina platser till förfogande. 

 

 

Motala den 26 Mars 2009. 
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