
     

 

 
 

   
 

Vattenfalls Veteraner i f.d. Östsverige 
 

Verksamhetsberättelse för perioden 
20120101-20120131 

 
 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 
 
 Ordförande  Rolf Johansson 
 V ordförande Stig Ingesson 
 Kassör  Gunilla Ingesson 
 Sekreterare Elisabeth Johansson 
 Ledamöter  Eva Axelsson, Sune Berglund och Lena Nilsson 
 
 Föreningen har haft 8 st protokollförda möten varav 2 st medlemsmöten 
 Antal medlemmar 20121231 var 115 st. 
 
  
 Genomförda aktiviteter 2012 

 
 Årsmötet var den 27 mars och hölls i Vattenfalls lunchrum i Motala. 32 

 medlemmar infann sig och fick efter mötesförhandlingarna höra på en 
 föreläsning om lodjurens och vargarnas vandringar i Södra Sverige, av 
 viltvårdare Lasse Larsson. Föreningen bjöd på smörgåstårta och kaffe. 
 
 Den 19 april åkte vi (30 st) till Norrköping och besökte där ”Arbetets 
 Museum”. Vi drack kaffe på museet och gick sedan en guidad tur med 
 en entusiastisk guide. På hemvägen besökte vi Lövsta slott där vi åt 
 lunch och även en trevlig guidad rundvandring. 
 
  



 Föreningen representerades av 4 st medlemmar vid ”Samverkansmötet 
 i Ringhals” den 3 maj 2012. Vi som åkte var Rolf Johansson, Roland 
 Vennström, Lena Nilsson och Elisabeth Johansson. Efter möte och 
 lunch åkte vi till ”Världsarvet Grimeton” ett mycket intressant besök. 
  
 Godegårds Porslinsmuseum besöktes den 30 maj. Vi var 17 st och 
 åkte i egna bilar. Ett uppskattat besök med en trevlig guide som kunde 
 mycket om tallrikar, karotter och soppterriner. Kaffe och en god smörgås 
 intogs efteråt. 
 
 Onsdagen den 12 september åkte 30 st i chartrad buss till Trollhättan 
 för att besöka driftcentralen på Vattenfall och SAAB-museet. Vi 
 startade tidigt och började med förmiddagsfika i kuskarnas kafé 

på Axevalla utanför Skara. Maria guidade trevligt på driftcentralen bland 
kända och okända ansikten. God mat åt vi på Nova, därefter en guidad 
 visning på SAAB-museet bland årsmodeller från 1945 till 2011. 
 Eftermiddagskaffe drack vi i Mariestad. 

 
 Höstmöte hölls den 29 oktober på båten Cinderella och 28 st  
 medlemmar var närvarande. Ett livligt möte med många idéer 
 efterföljdes av trevlig samvaro på båten. 
 
 Det traditionella julbordet var i år den 30 november och vi var 56 st 
 medlemmar. God mat och mycket trevlig stämning var som vanligt på 
 kalaset. 
 
 Styrelsens ledamöter tackar medlemmarna för det förtroende som 
 visats oss under det gångna verksamhetsåret, och de avgående 
 ledamöterna ställer sina platser till förfogande. 
 
  
 Rolf Johansson  Stig Ingesson   Gunilla Ingesson 
  
 
  
 Elisabeth Johansson    Eva Axelsson  
 


