
Verksamhetsberättelse 2012 för Vattenfallsveteranerna  

inom Uppsalaområdet  

Årsmöte 

Årsmöte hölls 2012-03-14 i Vattenfalls Energisal, Bolandsgatan 11-13, 36 deltagare. 

Efter kaffe och smörgås började vi årsmötet. Det började med en tyst minut för vår 

bortgångne medlem Bertil Wiklund. 

Två motioner hade tidigare lämnats in av styrelsen. Motion nr 1 avseende 

Stadgeändring av styrelsens sammansättning. Motion nr 2 avseende Uteslutning av 

medlem/medlemsutträde ur föreningen. Båda motionerna godkända tidigare av 

medlemmarna 2011-05-26.  

Avgående ledamoten Åke Canholm avtackades. 

Mötet avslutades med sång och musik av Rolf Barck-Holst tillsammans med musikant.  

 

Anslag 2012 

Vattenfall beviljade ett anslag på 25.500  kr till föreningen för verksamhetsåret 2012. 

Samma belopp som föregående år.  

Medlemsantal den 31 december 2012 

Medlemsantalet ökade från 143 till 152 personer. 

Styrelsemöten 

Under året har totalt nio styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2012 

Ordförande  Björn Holander 

Vice ordförande Kurt Lindgren 

Sekreterare  Elsa Sjödén 

Kassör  Gunnar Årvik 

Ledamot  Lennart Hult 

Ledamot  Arne Larsson 

 

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

 

Resor och studiebesök 

Vårresa 

 

Den 15 maj hade föreningen bjudit in till en Stadsvandring i Uppsala. Vi besökte 

domkyrkan, där vi efter besöket bjöd på kaffe med smörgås. Därefter en guidad 

promenad i de klassiska kvarteren i Uppsala med besök i Carolina Rediviva och en titt 

på Silverbibeln. Även i domkyrkan var det guidning. Vi avslutade denna 

Stadsvandring med lunch vid restaurang Lingon nära Linnéträdgården. 

Vi var 48 deltagare. 
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Höstresa 

 

Den 19 september besökte vi Söderfors och Tierp Arena.  

Söderfors är en gammal bruksort. Ett järnbruk anlades på 1600-talet i syfte att smida 

ankare åt flottan. Söderfors bruk är ett av många vallonbruk i norra Uppland, men det 

enda bruk som fortfarande är verksamt i större omfattning. Vår guide, Gunnar 

Tollander, guidade oss med buss i Söderfors. Han berättade bl.a. om bebyggelsen i 

Söderfors. De äldre bruksbyggnaderna är idag byggnadsminnesförklarade. Vid besökte 

i Hembygdsgården blev vi bjudna på kaffe.  Gruppen besökte också Gammelgården 

och Smedjan, där guiden berättade brukets historia. Bearbetning av stål sker 

fortfarande i Söderfors. Lunch åt vi i Herrgården. Efter ett besök i Änkehuset åkte vi 

vidare till Tierp Arena, som är en av världens bästa dragracingbanor. Även där 

guidning runt anläggningen. Mycket intressant. 

 

Antal deltagare 50 personer. 

 

Hemsida 

Vi har under året byggt upp en hemsida. Där kan medlemmarna se bilder från våra 

arrangemang, medlemsregister, stadgar, vilka som ingår i styrelsen och länkar till 

andra Vattenfallföreningar mm. 

 

 

Övriga aktiviteter 

 

Museal verksamhet, insamling och katalogisering 

 

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

2011 – februari 2012. Även oktober 2012 – februari 2013. 

 

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 22 november.  

Antal deltagare 60 personer. 

 

 

 

Uppsala 2012-11-13 

Styrelsen  


