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v {: Parentation ' '-

Mötet började med en tyst rninut för under året bortgångna medlemmar.

2. i,tötets öppnande
Ordförande Arne Larsson öppnade mötet och hälsade de närvarande\/ 
välkomna och speciellt våra nya medlemmar. Glädjande många deltagare på
arsmti!!

3. Godkännande av kallelse
Utskick av kallelsen godkändes. Mötet yar vederbörligen utlyst.

4. Val av ordförande för årcmötet
Till ordförande för årsmötet valdes Bengt Kvist.

5. Val av sekreterare för årsmötet
llll sekreterare för årsmötet valdes Elsa Sjödön.

6. Val av två protokolljusterare tiltika rösträknare

. Till protokolljusterare tillika rosträknare valdes Ake Canholm och Gunnarv 
Lundin.

7. rFastställande av dagordning ' :' : - I

v Dagordningen fastställdes och godkändes.

8. Styrebens verksamhebberättelse
Verksamhetsberättelsen för är 2018, som medlemmarna fått tillsammans med
kallelsen till årsmötet, godkändes. Ordförande informerade om att vi även fått
verksam hetsberättelser från övriga veteranfören i ngar i nom Vattenfatl.

9. Ekonomisk redovisning
Kassören informerade om föreningens ekonomi. Vi har en liten förlust i år. M
ska ju inte gå med vinst utan våra pengar ska förbrukas.

10. Revisorernas berättelse
Föreningens revisionsberättelse föredrogs av Karin Persson. Den godkändes
och lades till handlingarna.

11. Ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksam hetsåret 201 8.
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12. Fastställande av budget för kommande år
Kassören informerade om den föreslagna budgeten for år 2019, som fanns
utlagd. lnga kommentarer till den och den godkändes. Föreningens ekonomi
grundas på bidrag från Vattenfall (i år 12.000 kr), Uppsala kommun och
medlemsavgifter.

'13. Fastsällande av årsavgift för är 2O2O

Beslutades att den skall vara oförändrad, 200 kronor. Styrelsen tycker aft det
är bra att medlemsavgiften är oförändrad. I stället kan vita ut en summa vid
våra studieresor om behov finns.

14. Val av ordfömnde för 2019
Till ordförande för verksamhetsåret 2019 omvaldes Arne Larsson.

v. 15. Val av styrelsercpresentanter för två år
Till styrelserepresentanter på två år omvaldes Agneta Lundin, Dordie Löfberg
och Bo Wallin.

16. Val av revisorer för år 20{9'v 
Tll revisorer omvaldes Karin Persson och nyval Hans Pettersson. Styrelsen
tackade Hans Apelgren som avgått.

17.Yal av revisorsuppleant för år 2019
Nyval av Marja-Lisa Andr6n på ett år.

1& Val av valbenedning ftir är 2O2O
Till valberedning omvaldes Anders Lindqvist och Rolf Eriksson (Uppsala).

19. Övriga frågor
Önskemål om att vår julbordsresa ska äga rum på annan dag än onsdag.
lisdag t ex. lnga övriga frågor från deltagarna.

20. Mötet avslutades\-/ Ordförande tackade för visat intresse och avslutade årsmötet samt tackade
styrelsen för väl utfört aöete.

Som avslutning på årsmötet hade styrelsen bjudit in Johan Siilakka Vattenfall
\-/ Värme Norden. Han informerade om Vattenfalls satsningar inför framtiden och

allt nytt som är på gång. Detta som inledning till den rundvandring som äger
rum efter den gemensamma måltiden. Siv Mctor guidade gruppen på ett
utmärkt sätt.
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