
 

 

Vattenfalls Veteraner i f. d. Östsverige 
 

Verksamhetsberättelse för perioden 

2009-01-01 – 2009-12-31 

 

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten, och vi har haft två 

medlemsmöten. 

Styrelsen har bestått av följande personer; 

Ordförande: Kaj Fälth (vald av årsmötet) 

V Ordförande: Stig Ingesson 

Kassör: Gunilla Ingesson 

Sekreterare: Elisabeth Johansson 

Ledamot: Eva Axelsson 

Suppleanter: Rolf Johansson och Britt Sjöstrand 

Medlemsantalet var 118 st. vid ingången av året, och 121 vid årets slut. 

 

Klubbens ekonomiska ställning framgår av resultat- och balansräkningar samt 

revisorernas berättelse för 2009. 

 

Aktiviteter 2009. 
Den 28 - 30 januari åkte 35 personer till Finland och såg musikalen "Evita" 

på svenska teatern i Åbo. Hotell och guidning i Åbo vars universitet 

grundades av Per Brahe. Ett mycket uppskattat arrangemang. 

 

Den 26 mars genomfördes en tipspromenad i Varamon med efterföljande 

ärtsoppa och varm punsch i Vattenfalls lokaler. Ett 30 tal medlemmar ställde 

upp. 

 

Den 2 april hade vi årsmöte på Restaurang Snäckan med 43 medlemmar 

närvarande. Medlemsavgiften för år 2010 höjdes till 150 kr. 

Kjell Rosenkvist berättade om sin tid på Vattenfall Energimätning, 

Kjell och P-O Birgersson underhöll sedan på klarinett och keyboard. 

 

Den 7 maj var det studiebesök på BT i Mjölby. 2l medlemmar mötte upp till 

ett mycket intressant besök bland truckar av alla modeller, samtidigt som vi 

träffade några tidigare arbetskamrater. 

 



 

 

Den 12 maj reste ett 20-tal medlemmar till Trollhättan för att fira Vattenfalls 

100-årsjubileum. F.d VD Carl-Erik Nyqvist och Pelle Hallberg berättade om 

Vattenfall och EU arbetet. 

 

Den 20 augusti besökte ett 15-tal medlemmar Övralid. Med en mycket 

intressant guidning om Verner von Heidenstam. Besöket avslutades med 

kaffe i farfarsstugan. 

 

Den 14-15 september reste 16 deltagare till Åland för grovplanering av 

2010. (resan betalas privat) 

 

Den 21 september hade vi höstmöte i Motala Kommuns lokaler. Där bitr. 

kommunchef Peter Ingesson informerade om kommunens närmaste planer. 

25 medlemmar kom till mötet. 

 

Den 7 – 8 november åkte 25 personer på teaterresa till Stockholm för att se 

"May Fair Lady''. 

 

Den 27 november genomfördes vår julbuffé. Vilket är vår mest uppskattade 

aktivitet, och då kom 56 medlemmar (ca:50 %) för att berätta minnen från sitt 

arbetsliv, träffa arbetskamrater och äta gott. 

 

Styrelsens ledamöter tackar medlemmarna för det förtroende som visats oss 

under det gångna verksamhetsåret, och de avgående ledamöterna ställer 

härmed sina platser till förfogande. 

 

 

Motala den 15 mars 2010. 

 

 

 

Kaj Fälth    Stig Ingesson 

Ordf.    V ordf. 

 

 

 

Gunilla Ingesson   Elisabeth (Lisa) Johansson 

Kassör    Sekreterare   

     

 

 

Eva Axelsson 

Ledamot 

 


