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ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

fört vid ordinarie årsmöte för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet 
2011-03-08. 
Plats: Vattenfalls Energisal 
Närvarande: 30 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, Jack 
Hillborg, Lennart Söderström, Helge Karlberg och Tord Sundberg. 

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 Gunnar Årvik och Arne Larsson. 

6.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes.  

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2010, som medlemmarna fått tillsammans med kallelsen 
till årsmötet, godkändes. 

8.  Ekonomisk redovisning 
Resultat- och balansräkning delades ut och godkändes av mötet. 
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9.  Revisorernas berättelse 
Föreningens revisor läste upp revisionsberättelsen, vilken godkändes och las till 
handlingarna. 

10.  Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010. 

11.  Fastställande av budget för kommande år 
Den föreslagna budgeten för 2011 godkändes. Ordförande informerade om att 
Vattenfalls bidrag blev detsamma som vi äskat. En medlem hade en fråga om upptaget 
belopp till museiverksamheten. Den verksamheten låg nere under året. Men kommer 
förhoppningsvis igång igen. 

12.  Fastställande av årsavgift 
Beslutades att årsavgiften år 2012 blir oförändrad , 150 kr.  

13.  Val av ordförande för 2011 
 Till ordförande för verksamhetsåret 2011 omvaldes Björn Holander. 

14.  Val av två styrelserepresentanter för två år  
Till styrelserepresentanter på två år omvaldes Lennart Hult och nyvaldes Kurt 
Lindgren. 

15.  Val av styrelsesuppleanter för ett år 
Till styrelsesuppleanter för ett år nyvaldes Arne Larsson och Åke Canholm. 

16.  Val av revisorer för år 2011 
Till revisorer omvaldes Göran Olsson och Mats Brandt.   

17.  Val av revisorsuppleant för år 2011 

Till revisorsuppleant nyvaldes Hans Apelgren. 
 

18. Val av valberedning för år 2011  
Till valberedning omvaldes Bengt Kvist och Anders Lindqvist. 
 
19. Motioner 

 
Kassören redogjorde för den föreslagna stadgeändringen nr 1. Informerade om att vid 
röstning har ordförande utslagsrätt. Mötet godkände föreningens stadgeändring, som 
skall bekräftas vid nästa aktivitet.  
Kassören informerade även om stadgeändring nr 2 avseende inte betald medlemsavgift 
efter påminnelse, vilket tolkas som att medlem inte längre kvarstår som medlem.  
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20.   Övriga frågor 
- Medlem undrade varför vi inte gör våra utskick via mejl. Kassören informerade om 

att det kan komma att bli aktuellt i framtiden. 
- Evert Skirgård överlämnade ett album till museiansvarige Göran Olsson 

innehållande bilder från Hamraanläggningen. 
- Kassören informerade om hur vi kommer att göra vid de tillfällen medlem har 

anmält sig till någon av våra resor och uteblir. Föreningen har beslutat att ta ut en 
avgift på 100 kr för att täcka föreningens kostnader för mat.  

- Göran Olsson, som är ansvarig för museiverksamheten, efterlyser en medhjälpare. 
- Åke Canholm, som lämnar styrelsen efter många år, avtackades. Han kvarstår som 

suppleant till dess att motionen om ändrad styrelsesammansättning gått igenom. 
 

 

20.  Mötets avslutades 
Ordförande Björn Holander tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
Han tackade även mötets ordförande och sekreterare. 
 
 
Årets årsmöte började med en information om Vattenfalls värmeverk och vad som 
händer där just nu. VD Adrian Berg von Linde höll i denna information. Efter 
information åt deltagarna en lättare måltid.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Elsa Sjödén 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Gunnar Årvik                                            Arne Larsson 
  
 
 
 
 


