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inom Uppsalaområdet 

 
 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

fört vid ordinarie årsmöte för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet 
2010-03-04. 
Plats: Vattenfalls Energisal 
Närvarande: 27 deltagare 
 
 
 

1.  Mötets öppnande 
Ordförande Björn Holander öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. 
Mötet började med en tyst minut för de under året bortgångna medlemmarna. 

2.  Godkännande av kallelse 
Utskick av kallelsen godkändes. 

3.  Val av ordförande för åsmötet 
Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Kvist. 

4.  Val av sekreterare för årsmötet 
Till sekreterare för årsmötet valdes Elsa Sjödén. 

5.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 
Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes Dordie Löfberg och Gunnar Lundin. 

6.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes.  

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2009, som medlemmarna fått tillsammans med kallelsen 
till årsmötet, godkändes. 

8.  Ekonomisk redovisning 
Resultat- och balansräkning delades ut och godkändes av mötet. 

9.  Revisorernas berättelse 
Föreningens revisorsuppleant läste upp revisionsberättelsen. 
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10.  Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009. 

11.  Fastställande av budget för kommande år 
Den föreslagna budgeten för 2010 godkändes. Deltagarna informerades om Vattenfalls 
anslag för 2010 uppgick till 25.500 kr, vilket är 15 % lägre än det belopp vi äskat. 

12.  Fastställande av årsavgift 
Beslutades att årsavgiften år 2011 är oförändrad 150 kr.  

13.  Val av ordförande för 2010 
 Till ordförande för verksamhetsåret 2010 omvaldes Björn Holander. 

14.  Val av två styrelserepresentanter för två år  
Till styrelserepresentanter på två år omvaldes Elsa Sjödén och Gunnar Årvik. 

15.  Val av styrelsesuppleanter för ett år 
Till styrelsesuppleanter för ett år omvaldes Kurt Lindgren och Magnus Köhler. 

16.  Val av revisorer för år 2010 
Till revisorer omvaldes Göran Olsson och nyval Mats Brandt.   

17.  Val av revisorsuppleant för år 2010 

Till revisorsuppleant för 2010 nyvaldes Ingegerd Öhman. 
 

18. Val av valberedning för år 2010  
Till valberedning omvaldes Bengt Kvist och Anders Lindqvist. 

 

19.   Övriga frågor 
- Ordförande informerade om ett brev från Karl Axel Jacobsson. Han berättar i detta 

om en bok han tagit fram som handlar om gamla Ångkraftverket. Deltagarna fick 
möjlighet att ta del av denna information och att man kan köpa boken. 
 

- Kassören tog upp frågan hur vi gör med dem som anmäler sig till våra olika resor 
och sen inte kommer med. Föreningen blir då drabbad av extra kostnader som 
ibland är nog så kostsamma. Efter diskussioner beslutades att styrelsen får i 
uppdrag att ta fram riktlinjer för detta. 
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20.  Mötets avslutades 
Ordförande Björn Holander tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
Man tackade även styrelsen och avgående revisorn Göra Olsson för gott arbete under 
verksamhetsåret. 
 
 
 
Som avslutning på årsmötet var brottsförebyggare Hans Walin inbjuden. Han 
informerade om ”Grannsamverkan och hur man kan försvåra inbrott för tjuven”. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Elsa Sjödén 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Dordie Löfberg                                            Gunnar Lundin 
 
  
 
 
 
 


