
Vattenfallveteranerna 
inom Uppsalaområdet 

 
 
 
 

ÅRSMÖTESPROTOKOLL 

fört vid ordinarie årsmöte för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet 
2012-03-14. 
Plats: Vattenfalls Energisal 
Närvarande: 36 deltagare 
 
 
 

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

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 Lars Perols och Ditmar Mandl. 

6.  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes och godkändes.  

7.  Styrelsens verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelsen för 2011, som medlemmarna fått tillsammans med 
kallelsen till årsmötet, godkändes. 
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8.  Ekonomisk redovisning 
Resultat- och balansräkning delades ut och godkändes av mötet. Ordförande 
informerade om att Vattenfalls anslag är detsamma som föregående år d.v.s. 
25 500 kronor. 

9.  Revisorernas berättelse 
Föreningens revisor läste upp revisionsberättelsen, vilken godkändes och 
lades till handlingarna. 

10.  Ansvarsfrihet 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011. 

11.  Fastställande av budget för kommande år 
Den föreslagna budgeten för 2012 godkändes.  

12.  Fastställande av årsavgift 
Beslutades att årsavgiften år 2013 blir oförändrad,150 kr.  

13.  Val av ordförande för 2012 
 Till ordförande för verksamhetsåret 2012 omvaldes Björn Holander. 

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

15.  Fyllnadsval av en ledamot för 1 år 
Till ledamot för 1 år valdes Arne Larsson. 

16.  Val av revisorer för år 2012 
Till revisorer omvaldes Göran Olsson och nyval Hans Apelgren.   

17. Val av revisorsuppleant för år 2012 
Till revisorsuppleant nyvaldes Mats Brandt. 
 
18. Val av valberedning för år 2012  
Till valberedning omvaldes Bengt Kvist och Anders Lindqvist. 

 
19. Motioner 
Inga motioner har kommit in 

 

20.Övriga frågor 
Kassören informerade om årets program. I vår blir det en rundvandring i 
Uppsala med lunch och som avslutning ett besök i Domkyrkan. Preliminärt 
datum är 15 maj. 



3 

I september planerar vi ett besök i Söderfors med guidning. På hemvägen blir 
det ett besök vid Tierps Arena. 
Julbuffé på Ålandsfärjan i slutet av november. Vi planerar då även någon 
aktivitet innan färjans avgång. 
En medlem väckte frågan vilken princip Vattenfall utgår ifrån när det gäller 
fördelning av anslag till de olika Veteranföreningarna. Vattenfall tittar i första 
hand på hur många medlemmar varje förening har och hur verksamheten har 
sett ut under året. Styrelsen fick i uppdrag att titta närmare på fördelningen av 
anslag.   
 

21.  Mötets avslutades 
Ordförande Björn Holander tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
Han tackade även mötets ordförande och sekreterare. 
Avgående ledamoten Åke Canholm avtackades för sin tid i styrelsen. 
 
 
Årets årsmöte avslutades med sång och musik av Rolf Barck-Holst med 
medmusikant på dragspel.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Elsa Sjödén 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Lars Perols                                            Dietmar Mandl 
  
 
 
 
 


