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Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter: 
Ordförande  Rolf Johansson 
V Ordförande Sune Berglund 
Kassör   Gunilla Ingesson 
Sekreterare  Elisabeth Johansson 
Ledamöter  Eva Axelsson 
Suppleanter  Lena Nilsson, Urban Cervin 
 
Föreningen har haft 8 protokollförda möten, varav 2 st medlemsmöten. 
Antalet medlemmar 20141231 var 117 st. 
 
Genomförda aktiviteter 2014 
 
Den 3 april hölls årsmötet i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen i Motala och 
besöktes av 30 medlemmar. Arne Lundqvist från Vattenfall Service berättade om 
elektriska olyckor inom arbetet. Han berättade även om el i hemmen och fick nog 
många att tänka till om faror i allmänhet. 
 
Den 10 april deltog Rolf Johansson och Elisabeth Johansson i samverkansträff för 
veteranföreningar i Vattenfall, i Forsmarks Bruk. 
 
Vid besöket, den 23 april, hos Räddningstjänsten i Motala var vi 21 st medlemmar, ett 
intressant och givande besök. 
 
Urmakarskolan som finns i Luxors gamla lokaler i Motala besöktes den 28 april. 
 
En vacker försommardag, den 4 juni, var vi, 23 st, ute på Vättern med båten ”Kung 
Sverker”. Vi åt god mat och tittade på vacker natur. 
 
Den 26 augusti åkte vi till Åtvidaberg och besökte ÅSSA-museet. 23 medlemmar var 
med på resan som började på museet med en trevlig guidning, vi åkte en båttur med 
en mycket pratsam och kunnig guide. En god måltid avslutade besöket i Åtvidaberg. 
 
Radiomuseet i Motala besökte vi den 22 september. Vi blev 17 st som gick igenom 
det nostalgiska museet i Motala. 
 



Höstmötet var även i år förlagt till Ålandsbåten Cinderella, onsdag-torsdag 15-16 
oktober. 23 st medlemmar deltog livligt i mötet under onsdagen och många bra 
förslag kom fram. 
 
Den 27 november dukade vi upp årets julbord i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen. 
65 medlemmar kom åt och trivdes. Det är så roligt att så många kommer till vårt 
arrangemang. 
 
Styrelsens ledamöter tackar medlemmar för det förtroende som visats oss under det 
gångna verksamhetsåret, och de avgående ledamöterna ställer sina platser till 
förfogande. 
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