
Protokoll fört vid ordförandemöte i Vattenfalls veteranföreningar 2019-04-03, 
genomfört som telefonmöte 

Deltagare: 

Arne Larsson, sammankallande 
Lars-Göran Johansson 
Ulla Holmberg 
Göran Öhlund 
Per-Olof Ferm 
Sten Lindholm 
Lars Jacobsson 
Jan-Larry Holmberg 
Bengt Forss 
Curt Andersson 
Sven-Göran Allansson 
Leif Bergvall 
Kjell Svensson 
 

1. Mötets öppnande 

Arne Larsson öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Arne Larsson valdes till ordförande och Jan-Larry Holmberg till sekreterare. 

3. Fastställande av dagordning 

Föreslagen dagordning fastställdes. 

4. Genomgång av protokollet från ordförandemötet 2018 

Alla hade läst protokollet från mötet 2018-04-25, och inga synpunkter 
framfördes. 

5. Vattenfalls verksamhetsstöd till föreningarna 

Verksamhetsstödet till föreningarna 2019 diskuterades. Föreningarna hade 
tillsammans ansökt om 416 150 kr. Vattenfall beviljade totalt 252 500 kr, en 
ökning med endast 13 400 kr jämfört med föregående år. Per-Olof Ferm 
uttryckte stort missnöje med detta. Han ansåg att man borde föreslå Vattenfall 
att åtminstone bidra med 100 kr/medlem och år som ett grundbidrag. 



Lars Jacobsson menade att det fortfarande är mycket dålig transparens när det 
gäller hur fördelningen av stödet görs. Han ansåg att stödet borde vara 
uppdelat i en kvantitativ del (antal medlemmar) och en kvalitativ del (vilka 
aktiviteter vi genomför). 

Lars-Göran Johansson tyckte det var märkligt att några föreningar som i 
huvudsak är koncentrerade till en ort får mest stöd, medan Norr som har ett 
mycket stort upptagningsområde får ett litet stöd. Man fick inte heller något 
extra bidrag till sitt 25-årsjubileum. 

Arne Larsson tyckte att man borde få något extra på grund av långa avstånd, 
och han fick medhåll av Ulla Holmberg, som noterade att de har medlemmar 
som bor 40 mil från Umeå och därför i princip aldrig kan delta i några 
aktiviteter. Lars Jacobsson pekade på att avstånden ska ha betydelse enligt den 
beräkningsmodell Alf Lindfors tog fram (Där står ordagrant under rubriken 
Administrativt stöd ”- tilläggsbelopp, relaterat till upptagningsområdets 
storlek”, sekreterarens anmärkning). Norr hade äskat 14 000 kr för resor i år, 
men man fick inget. Det är inte bara föreningarna i norr som har stora avstånd. 
Föreningen i Väst har också betydande avstånd. Där har man skapat lokala 
sektioner med olika aktiviteter, men ändå blir avstånden långa. 

Sedan några år betalar Vattenfall resekostnaderna de gånger 
ordförandemötena hålls i Stockholm. Men tyvärr tar Vattenfall dessa pengar 
från den budget som ska fördelas på föreningarna. Alla var ense om att 
resekostnaderna borde ligga utanför budgeten för verksamhetsstödet. 

Leif Bergvall hade tagit reda på vad några andra företag i Oskarshamn bidrar 
med till sina pensionärer. OKG bidrar med 25 000 kr och föreningen har ca 100 
medlemmar. Swedbank bidrar med 300-350 kr per medlem. Scania ordnar flera 
sammankomster per år med mat och underhållning. Föreningarna inom dessa 
företag behöver inte vare sig ansöka om bidrag eller redovisa vad man gör för 
pengarna. Lars Jacobsson ansåg att fler föreningar borde ta reda på vad andra 
företag på respektive ort gör för sina veteraner. 

Ulla Holmberg menade att vi bör framhålla att föreningar som PRO och SPF, 
som har statsbidrag, har ungefär samma medlemsavgifter som vi men betydligt 
fler aktiviteter. 



Göran Öhlund berättade att man genomfört en gemensam träff i Stornorrfors 
tillsammans med föreningen i Umeå, men man fick inget bidrag för detta. 
Ringhals och Väst genomför också gemensamma aktiviteter. 

Lars Jacobsson föreslog fyra punkter att utgå från när vi pratar med Vattenfall: 

- Mer att fördela, d.v.s. högre budget 
- Ett högre belopp per medlem, förslagsvis 200 kr 
- Stödet ska vara avståndsberoende 
- Bred verksamhet enligt kriterierna ska premieras 

Lars-Göran Johansson tog upp frågan om arvoden, vilket man tillämpar i Norr. 
Inga andra föreningar betalar arvoden. Mindre ersättningar, typ för 
telefonkostnader förekommer. 

6. Veteranernas kontaktpersoner på Vattenfall 

Systemet med kontaktpersoner tycks fungera fullt tillfredsställande på de flesta 
håll. Sundsvall saknar kontaktperson för närvarande, men kanske hittar någon 
ny. Noterades att det ifall nya kontaktpersoner kommer in är viktigt att dessa 
får det uppdragsbrev som tagits fram. 

7. Rekrytering 

Lars Jacobsson redovisade en undersökning som Stockholmsföreningen gjort, 
som visar att ca 70 % av de som går i pension också går med i en 
veteranförening. Det borde vara ett argument för högre ekonomiskt stöd från 
företaget. 

8. Utbyte av erfarenheter från föreningarnas verksamhet 

Gemensamt konstaterades att det är både intressant och inspirerande att läsa 
andras verksamhetsberättelser. 

9. Övriga frågor 

Från Hans Lindström hade inkommit idéer om att använda Mina sidor på 
vattenfall.se för information och administration av föreningarnas verksamhet. 
Förslaget avslogs av flera skäl. Bland annat vill Vattenfall säkert inte 
administrera våra medlemsavgifter. Det gör vi smidigt själva. Det finns 
fortfarande åtskilligt med medlemmar som inte ens har en dator. 



10.  Val av sammankallande för nästa ordförandemöte 

Till sammankallande för nästa ordförandemöte valdes Curt Andersson. 

11.  Förberedelse för mötet med Vattenfalls representanter, nya HR-chefen 
Lotta Henrysson samt sekreteraren/assistenten Caroline Lagergréen 

Förberedelserna för mötet med Vattenfalls representanter fick anses klara i och 
med de frågor som redan avhandlats under detta möte. 

12.  Nästa möte 

Beslut togs att nästa möte, som också det blir ett telefonmöte, hålls den 22 
april 2020 kl 09:30-10:30. Därefter genomförs telefonmöte med Vattenfall kl 
10:30-11:30. 

13.  Mötets avslutande 

Arne Larsson tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 

 

Sekreterare   Ordförande 

 

Jan-Larry Holmberg   Arne Larsson 


