
Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet  

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020. 
 

Styrelsen för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet får härmed avge följandfe berättelse 
över verksamheten år 2020. 
Föreningen bildades 2001-01-30. Vi har alltså nu drivit föreningen i tjugo år. 
 

Årsmötet 

Årets årsmötesförhandlingar startade sedvanlig med Bengt Kvist som mötesordförande. 
Dagordning samt balans och resultaträkning delas ut vid årsmötet.  
2 st styrelseledamöter avtackades med blommor av ordf., Gunnar Årvik 
kassör och Elsa Sjödén sekreterare. 42 veteraner samt en person från 
fjärrvärme Uppsala, var närvarandepå årsmötet.  
Till årets årsmöte hade föreningen bjudit in den mycket omtyckta och 
efterfrågade ”Egons Kvartett” från Hedesunda och Gävle. Det är en 
sång- musik- och humorgrupp, som verkar företrädesvis i södra 
Norrlands kustland och inland delvis i norra Svealand. Kvartettens 
uppträdande blev mycket uppskattat av mötesdeltagarna. 
Mötet avslutades med att deltagarna bjöds på mat o kaffe på restaurang Heat.   

Ekonomi 

Verksamhetens kostnader har under året uppgått till kr 13 911. Dessa har täckts av 
medlemmarnas årsavgifter, avgifter för deltagare i arrangemang har ej tagits ut under året då inga 
arrangemang gått att genomföra. Vattenfalls anslag för verksamhetsåret blev glädjande nog 20 
000 kr alltså en höjning med 8 000 kr. Se separat resultaträkning. 

Medlemsantal den 31 december 2020 

Antalet medlemmar som gått ur föreningen under året är 8st. Nytillkomna medlemmar är 3st. 
Medlemsantalet minskade således till 143 personer. 

Styrelsemöten 2020 

Under året har totalt 5 styrelsemöten hållits. 

Styrelsen 2020 

Ordförande  Arne Larsson 
Vice ordförande Dordie Löfberg 
Sekreterare  Lennart Andersson 
Kassör  Christer Öhrman 
Ledamot  Bo Wallin 
Ledamot  Agneta Lundin 

Styrelsearbete 
Styrelsen har även under 2020 lagt ned en hel del tid på att anordna och arrangera resor och 
sammankomster som tyvärr ej kunnat genomföras. 
 
Utveckling av samarbetet med Vattenfall AB 
Veteranföreningarna genomförde ett ordförandemöte den 31/3 som även vår ordförande deltog i, 
via telefon, med representanterna för Vattenfall nämligen Lotta Henrysson, HR-chef BA 
Generation och Caroline Lagergréen, Director Industrial Relations. Vid mötet med Curt Andersson 
som ordf, diskuterades ett flertal frågor som tex. kontaktpersonernas betydelse för arbete i 
föreningen, sker det någon kontakt mellan dessa och Vattenfall HR. Pensionsavgångarna, hur är 
egentligen processen kring dessa? Utskick till alla? Utbetalningar av Verksamhetsstöden, varför 
delas dessa upp? Har Vattenfall någon form av olycksfallsförsäkring vid resor till och från möten? 
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Personalavtal gällande el? Hur ser det ut idag för oss Veteraner? Utnyttjande av Vattenfalls 
telefonbrygga vid styrelsemöte. Bra att dessa frågor till Vattenfall kan tas upp gemensamt på detta 
sätt. 
Vi har glädjande nog fått ett uppdrag av Vattenfall Värme betr. ”stöd relaterat till nyttan för Vattenfall” 
nämligen dokumentation av anläggningsdelar i värmeverket, för att kunna påverka vårt 
verksamhetsanslag. Tyvärr kunde ej heller detta projekt genomföras pga. smittorisken.  
Ett möte mellan styrelserna för Forsmark, Älvkarleby och 
Uppsalaveteranerna som inplanerats att äga rum i Uppsala den 18 
mars med studiebesök på Vattenfalls värmeverk fick tyvärr även 
detta ställas in. Värmeverket genomgår just nu ett omfattande 
ombyggnadsarbete Siv Viktor hade lovat att berätta om 
ombyggnaden som pågår.  
I ett samarbete med Stockholm Veteranklubb så har våra medlemmar fått möjlighet att följa två 
föredrag digitalt via ”ZOOM Cloud Meetings”. 11st. av våramedlemmar utnyttjade möjligheten till 
detta vid första föredraget. 

Resor och studiebesök 

Vårresa den 28 maj 
Den inplanerade vårresan med Eckerölinjen till Åland inklusive rundtur med buss och olika 
studiebesök bl.a. på mikrobryggeriet och Skeppargården ”Pellas brygga” där den åländska 
pannkakan skulle serveras, blev tyvärr inställt på grund av den fortsatta pandemin . 
 
Under våren fram mot sommaren låg styrelsearbetet nere på grund av 
Pandemin. På styrelsens möte i augusti, verkade läget ha förbättrats 
beträffande pandemin, så då beslutades att vi skulle arrangera studiebesök i 
mindre grupper på den i Uppsala nyligen invigda idrottsarena 
”Studenternas”. En Intresseförfrågan framtogs men eftersom läget med 
pandemin förvärrades mycket drastisk i Uppsalaområdet så fick även detta 
aktivitetsprojekt läggas åt sidan. 

Övrig verksamhet 

 

Shuffleboard 
Från Vattenfalls veteraner harr 2 lag aktivt spelat i Uppsala Shuffleboard 
förening som totalt består av 18 lag och spelar i IFU-hallen.  Tyvärr så fick 
även denna aktivitet ställas in i slutet av oktober på grund av smittorisk. 
 
Golf 
Ett antal medlemmar deltar aktivt i golfspel men tyvärr blev årets traditionella golftävling även i år 
inställd. 
 
Museal verksamhet  
Denna verksamhet i Husbyborg med bl.a. insamling och katalogisering av för framtiden intressant 
material har under året legat nere på grund av sjukdom. 
 
Månadslunch. 
I början på 2020 besökte ett antal veteraner O´Learys restaurang i  
Gränbystaden för att äta en gemensam lunch första onsdagen i måna- 
den. Även dessa träffar fick tyvärr ställas in då pandemin satte stopp. 
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Hemsida 
Vår webmaster Jim Johansson lägger ned mycket arbete med att förnya 
och uppdatera innehållet på vår hemsida. Där kan man se bilder från våra 
arrangemang, medlemsregister, stadgar, vilka som ingår i styrelsen och 
länkar till andra Vattenfallsföreningar mm. 
( www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se )  
 
 
Uppsala 2020-12-31 
Styrelsen 

http://www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se/

