
Verksamhetsberättelse 2007 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

  Årsmöte 
Årsmöte hölls 2007-03-08 i Vattenfalls Energisal (f d Uppsala Energi), 38 deltagare. 

Som avslutning på årsmötet hade vi bjudit in kommunens äldreombudsman Margaretha 

Åkerlind Skuteli. Hon hade mycket bra information och tips om vad vi kan få råd och 

hjälp med på ålderns höst. 

 

Anslag 2007 
Vattenfall beviljade ett anslag på 33.800 kr till föreningen för verksamhetsåret 2007. 

 

Medlemsantal den 31 december 2007 
Medlemsantalet minskade från 128 till 126 personer. Fyra personer har avlidit under år 

2007. 

 

Styrelsemöten 
Under året har totalt sex styrelsemöten hållits. 

 

Styrelsen 2007 
Ordförande  Björn Holander 

Vice ordförande  Kjell Pousette 

Sekreterare  Elsa Sjöden 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Åke Canholm 

 
Suppleant  Birgitta Sahlström 

                             Lennart Hult  

 
Revisorer  Lars-Göran Eriksson  

                           Göran Olsson  

 
Revisorsuppleant Mats Brandt 

 
Föreningen bildades 2001-01-30. Vi har alltså drivit föreningen nu i sju år. 

 

Resor och studiebesök 
•    Dagsutflykt med buss 2007-05-23 till Sala Silvergruva och Sätra Brunn.  

     Information och guidade turer både vid Sala Silvergruva och Sätra Brunn.  

     Vi åt lunch vid Sätra Brunn. 40 deltagare. 



 

•   Dagsutflykt med buss 2007-09-11 till Vildmarksgalleriet i Ockelbo, där även en 

guidad rundvandring i Älgparken ingick. Vidare till Wij Trädgårdar i Ockelbo med 

guidad rundvandring. Något sen lunch inmundigades bortom Ockelbo på "Krogen i 

skogen" som ligger mellan Sandviken och Gävle. Utflykten avslutades med ett 

givande studiebesök vid Järnvägsmuseet i Gävle. 50 deltagare. 

 Deltagandet har som synes varit stort vid dessa studiebesök. 

 

  Övriga aktiviteter 

• Museal verksamhet, insamling och katalogisering 

• Deltagande med ett 3-mannalag i Vattenfalls hemmabanetävling i luftpistol oktober  

2006 - februari 2007. Även oktober 2007 - februari 2008. 

 

• Deltagande individuellt i Vattenfalls hemmabanetävling i luftgevär november 2006 - 

mars 2007. 

 

• Deltagande med ett 4-mannalag i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och 

luciaturnering. 

 

• Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus.  

 

•  Golfspel. 

 

• Planerad jullunch 2007-12-13 i Vattenfalls matsal, Bolandsgatan. Föreningen bjuder 

på smörgås, julskinka, samt risgrynsgröt samt kaffe. Underhållning med musik och 

allsång på programmet. Beräknat antal deltagare 75 personer. 
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