
Verksamhetsberättelse 2011 för Vattenfallsveteranerna  
inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2011-03-08 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan 11-13, 31 deltagare. 
Vi började årsmötet med att välkomna VD Adrian Berg von Linde, som informerade 
om Vattenfall Värme Uppsala och vad som händer där just nu. Föreningen bjöd 
därefter på en lättare måltid. Därefter började årsmötesförhandlingarna. Två motioner 
hade inlämnats av styrelsen. Motion nr 1 avseende stadgeändring: Förändring av 
styrelsens sammansättning och motion nr 2: Uteslutning av medlem/medlems utträde 
ur föreningen. 

Anslag 2011 
Vattenfall beviljade ett anslag på 25.500  kr till föreningen för verksamhetsåret 2011. 
Samma belopp som föregående år.  

Medlemsantal den 31 december 2011 
Medlemsantalet ökade från 137 till 145 personer. 

Styrelsemöten 
Under året har totalt nio styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2011 
Ordförande  Björn Holander 
Vice ordförande Kurt Lindgren 
Sekreterare  Elsa Sjödén 
Kassör  Gunnar Årvik 
Ledamot  Lennart Hult 
Ledamot  Arne Larsson 
Revisorer  Göran Olson  
”  Mats Brandt 
Revisorsuppleant Hans Apelgren 
 
Föreningen bildades 2001-01-30. Vi har alltså drivit föreningen nu i elva år. 

Resor och studiebesök 
Vårresa 
 
Dagsutflykt med buss Uppsala – Livrustkammaren och Vasamuseet i Stockholm. Vid 
ankomst till Stockholm serverades kaffe och smörgås på restaurang Kaffegillet i 
Gamla Stan, nära Storkyrkan. Därefter gick vi till Livrustkammaren, inrymd i 
Stockholms Slott. Vi blev där guidade runt på en allmän visning under 45 minuter. 
Mycket intressant.  
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Vid lunchtid  kom vi till Vasamuseet, där vi åt vår förbeställda lunch. Därefter visades 
en film på 25 minuter i stora filmstaden. Filmen handlade om Regalskeppet Vasa som 
bärgades för precis 50 år sedan, 1961, utanför Beckholmen. Därefter en guidad 
rundvandring. Ett mycket inspirerande studiebesök. Antal deltagare 35 personer.    
 
 
Höstresa 
 
Dagsutflykt med buss till Forsmark. Vi började besöket vid Forsmark Kraftgrupp ABs 
informationscentrum, där vi först bjöds på kaffe och smörgås. Därefter en bra 
presentation i informationslokalen. Efter lunch tog Svensk Kärnbränsleförsörjnings 
(SKB:s) personal över. Vi delade upp oss i två grupper för busstransport ner i bergets 
avfallslager. Den andra  gruppen bussades runt biotestsjön. Därefter växlade man 
grupper. Spännande att komma ner i avfallslagret 50 meter under havet.   
 
Antal deltagare 46 personer. 
 

Övriga aktiviteter 
 
Museal verksamhet, insamling och katalogisering 
 
Deltagande med ett 3-mannalag i Vattenfalls hemmabanetävling i luftpistol oktober 
2010 – februari 2011. Även oktober 2011 – februari 2012. 
 
Deltagande med ett 4-mannalag i shuffleboardserie samt distriktsmästerskap och 
luciaturnering. 
 
Deltagande i bouleserier, både inom- och utomhus. 
 
Golfspel. 
 
Planerad julbordsbuffe ombord på MS Rosella den 24 november. 
Antal deltagare 50 personer. 
 
 
 
Uppsala 2011-11-15 
Styrelsen 
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