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VATTENFALLSVETERANERNA INOM UPPSALAOMRÅDET  

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021.  
 

Styrelsen för Vattenfallsveteranerna inom Uppsalaområdet får härmed avge följandfe berättelse över verksam- 

heten år 2021. 

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

Årsmötet 

Årets årsmötesförhandlingar kunde till slut genomföras, även om det såg omöjligt ut på grund av pandemin, 

den 9 december 2021. Mötet hölls för första gången i Kristallen och lunch serverades för deltagarna på 

restaurang Heat.  

Dagordning, verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning hade skickats och mejlats ut innan mötet 

till alla medlemmar men delades även ut inför mötet. Som ordförande för årsmötet valdes Rolf Eriksson. 

30st medlemmar deltog på mötet.  

 

Som föredragshållare på årsmötet hade föreningen bjudit in Joachim Lindborg från energiföretaget Watt-s. 
Företaget arbetar inom energisektorn och erbjuder framförallt 

energistyrningslösningar till sina kunder. Joachim var mycket uppdaterad på vad 

som sker inom elsektorn och passade på att göra en grundlig beskrivning för 

åhörarna hur energisituationen ser ut idag i Sverige, och hur de olika 

energiproduktionssystemen påverkar energibalansen i vårt land och även våra 

grannländer. Den växande andelen elbilar i Sverige och EU kommer att sätta hårt 

tryck på samhällets förmåga att tillgodose behovet av laddplatser mm. Även 

eldistributionsproblemen belystes, då den idag styrs av tidigare lagparagrafer som sätter käppar i hjulet för 

införande av nya leveransmöjligheter som skulle kunna bli mera gynnsamt för elkonsumenterna men ej 

nätoperatörerna. 

   
Ekonomi 
Verksamhetens kostnader har under året uppgått till 42 815kr. Dessa har täckts av medlemmarnas årsavgifter. 

Vattenfalls anslag för verksamhetsåret blev glädjande nog även detta år 20 000 kr.  Se separat resultaträkning. 

Medlemsantal den 31 december 2021 
Antalet medlemmar som gått ur föreningen under året är 8st, nytillkomna medlemmar blev 8st, 4st har tyvärr 

avlidit under året. 

Medlemsantalet minskade således till 138 personer. 

 

Styrelsemöten 2021 
Under året har totalt 7st styrelsemöten hållits varav 4st som telefonmöten. 

Styrelsen 2021 
Styrelsens sammansättning efter årsmötet den 9 december 2021 

Ordförande  Arne Larsson 

Vice ordförande Dordie Löfberg 

Sekreterare  Lennart Andersson 

Kassör  Christer Öhrman 

Ledamot  Bo Wallin 

Ledamot  Agneta Lundin  

 

Vid årsmötet omvaldes Karin Persson och Hans Pettersson som revisorer, Maja-Lisa Andrén som 

revisorssuppleant och Rolf Eriksson och Anders Lindqvist som valberedning för 2022 
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Styrelsearbete 

Styrelsen har även under 2021 lagt ned en hel del tid på att anordna och arrangera resor och sammankomster  

som till största delen ej kunnat genomföras under rådande pandemirestriktioner. 

 

Utveckling av samarbetet med Vattenfall AB 
Veteranföreningarna genomförde ett gemensamt ordförandemöte den 30 mars som ”Teamsmöte” där även 

vår ordförande deltog. Mötet beslutade hur framtida former för samverkan med Vattenfall skall ske. Nu när vi 

fått tillgång till att kunna genomföra digitala Teamsmöten. Deltagare helt överens om att man i fortsättningen 

skall fortsätta att arbeta vidare med denna mötesform.  

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, vår kontaktman Siv Viktor hade lovat att berätta om 

ombyggnaden som pågår.  

I ett samarbete med Stockholm Veteranklubb så har våra medlemmar fått möjlighet att följa ett flertal föredrag 

digitalt via ”ZOOM Cloud Meetings”. 11st. av våramedlemmar utnyttjade möjligheten till detta vid första 

föredraget. 

 

Resor och studiebesök 

Vårresa 
Den redan inplanerade vårresan 2020 med Eckerölinjen till Åland inklusive rundtur med buss och olika 

studiebesök framflyttades till 2021, blev tyvärr inställ även detta år på grund av den fortsatta 

smittspridningsrisken. 

 

Under våren fram mot sommaren låg styrelsearbetet nere på grund av pandemin endast telefonmöten kunde 

hållas. 

 

På styrelsens möte i maj verkade läget ha förbättrats beträffande pandemin, och då 

beslutades att det tidigare planerade studiebesök på den i Uppsala nyligen invigda 

idrottsarena ”Studenternas” skulle kunna genomföras.  

Studiebesöket blev mycket uppskattat av de 30 talet veteraner som deltog, visningen 

avslutades med en gemensam lunch. 

 

Julbordskryssning 
Den 25 november åkte klubben med egen buss till Kapellskär för att därifrån åka på julbordskryssning med 
Viking Lines MS. Rosella.  
God mat, trevlig avkoppling med nöje och dans i 
gott sällskap bjöds deltagarna på.  
48 veteraner var med på resan.  
 

Övrig verksamhet 

Fritidsaktiviteter 

Shuffleboard 

Vattenfalls shuffleboardveteraner har varje måndag under hösten kunnat 

deltaga och spela med 2st fyramanna lag, i Uppsala Shuffleboard 

förening. De har där tävlat i en turnering med 18 lag som spelar på IFU-

Arena i Gränby.  

 

Golf 

Under året har en introduktionskurs för nybörjare anordnats, vidare har den traditionella 

veterangolftävlingen genomförts på Örbyhus Golfklubbs 9 håls bana. Tävlingen avslutades med 

lunch och prisutdelning. Ett antal medlemmar i vår klubb deltar aktivt i golfspel på olika bano 
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Promenader 

Under hösten arrangerade klubben för första gången en höstpromenad under 

ledning av Dordie Löfberg. Med start från Skarholmen den 6 okt. gick 

vandringen längs en cirka 3 kilometer lång strandpromenad från Skarholmen, 

utefter hela Vårdsätraviken och vidare längs Hågaån till Lurbo bro. Den blev 

mycket uppskattad av deltagarna, tyvärr var vädret inte det bästa. Önskemål 

framfördes under årsmötet på flera promenader. 

 

Museal verksamhet  

Denna verksamhet i Husbyborg med bl.a. insamling och katalogisering av för framtiden intressant  

material har även detta år legat nere på grund av sjukdom. 

 

 

Månadslunch. 

I slutet på 2021 har vi åter startat upp aktiviteten, ”att äta en gemensam veteranlunch första 

onsdagen i månaden” med start på IKEA s restaurang. 

 

 

Hemsida 

Vår webbmaster 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 länkartill andra 

Vattenfallsföreningar   

www.vf-veteranernaiuppsalaomr.se  

                                  

 

Uppsala 2021-12-20 

Styrelsen 

 

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

