
Vattenfalls Veteraner 

Stenungsund 

Verksamhetsberättelse för år 2018 

Styrelsen avlämnar härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2018 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande  Lasse Roos 

Vice ordförande: Sven-Göran Allansson 

Kassör  Kurt Carlsson – Avliden april 2018 

Sekreterare  Ingrid Pettersson 

Ledamot  Birgitta Johansson 

Suppleant  Olle Ågren 

Suppleant  Inger Karlsson – Kassör från april 2018 

Suppleant  Sverre Blomén 

Medlemsantalet var i december 106 stycken 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten, fem medlemsmöten inklusive 

årsmötet. Utöver våra medlemsmöten har vi haft två medlemsresor, en till Wapnö gård utanför 

Halmstad samt besök på Kungälvs energi AB. Den andra medlemsresan gick till Lorensbergsteatern i 

Göteborg för att lyssna på ”Länge leve Sven-Ingvars”, före detta intog vi en middag på Golden Days. 

Den 25 april deltog Olle Ågren på ett möte i Stockholm med alla Veteranföringar och representanter 

från Vattenfall där man bland annat diskuterade samarbetet med kontaktpersonerna från Vattenfall 

AB som varje Veteranförening är tilldelade, för vår del är det Patrik Johansson. Det diskuterades 

vidare om hur föreningarna får in nya medlemmar som går i pension, en blankett om föreningarna 

skall delas ut till alla som går i pension vid avslutningssamtalen. Verksamhetsstödet från Vattenfall 

var också något som diskuterades och alla föreningar vill givetvis ha mer anslag och Vattenfall vill ge 

mindre. En svår nöt att knäcka. 

För att minska kostnaderna, beslutades att under 2019 kommer Ordförandemötet att hållas över 

telefon för att minska kostnaderna som betalas av Vattenfall. 

Resor 

Vi har under året arrangerat följande resor: 

Torsdagen den 24 maj – Dagsresa till Wapnö gård och Kungälvs Energi AB 

Nästan 40 personer som steg på bussen i Stenungsund och färden ställdes mot Halmstad och 

Wapnö gård, där vi började med kaffe och bulle. 



Vi fick sedan en timmas guidad visning av gården och hur ett automatiserat jordbruk fungerar. 

Därefter intog vi lunch och besök på deras Gårdsbutik innan färden ställdes mot Kungälv. 

På Kungälvs Energi AB mötte vi en mycket engagerad och kunnig guide som berättade om vindkraft 

och solceller. Mycket trevligt och lärorikt. 

Tisdagen den 20 november – Resa till Lorensbergsteatern för musikupplevelse ”Länge leve 

Sven-Ingvars” med middag på Restaurang Golden Days. 

Vi hade lyckats få tag på 52 biljetter och dessa tog snabbt slut. En underbar kväll med en god 

middag och en fantastisk musikupplevelse. 

 

Medlemsmöten 

Torsdagen den 8 mars – Årsmöte 
  
Återigen ett mycket välbesökt årsmöte, nästan 50 st, med sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
sedan musikunderhållning till kaffet av Jan och Alf från Visans vänner. 
Patrik Johansson var också där och informerade om vad som händer på kraftverket. 

 

Måndagen den 23 april – Medlemsmöte  

På detta medlemsmöte, där vi var drygt 40 deltagare, fick vi besök av Malin Nilsson, som är 

Vice President Industrial Relations SF HR. Hon är även samordningsansvarig för de bidrag som 

utbetalas av Vattenfall till landets Veteranföreningar. 

Patrik Johansson informerade Malin om Stenungsunds kraftverk innan vi avslutade mötet med en 

rundvandring i berget. 

 

Torsdagen den 20 september – Medlemsmöte. 

 

Idag var cirka 35 st som besökte Friskis & Svettis i Stenungsund och deras fina träningslokaler samt 

lyssna på Magdalena Grunnberg, som är hälsopedagog och verksamhetsledare på F&S. Vi fick 

information om kost och träning. Dagens ämne var ”Kost och träning för seniorer” 

Mycket intressant och nyttig information. 

Torsdagen den 8 november – Medlemsmöte 

 

Ett välbesökt medlemsmöte där vår förre kraftverkschef, Vattenfalls chef och nuvarande VD för 

Göteborgs Energi AB, Alf Engqvist var på besök. 

 

Alf berättade om vad han gjort efter sin tid i Stenungsund samt om verksamheten på Göteborgs 

energi och hur dom ser på framtiden inom energibranschen och dess utveckling.  

Mycket intressant och många skratt under dagen. 

 



Tisdagen den 11 december – Medlemsmöte/Julfest. 

 

Årets avslutande medlemsmöte/julfest, som var mycket välbesökt, 76 deltagare, avhölls på 

Restaurang Tjörnbron  

Här gav vi lite information om det gångna året och lite om planerna för 2019. Vi åt ett mycket 

gott julbord, vi hade ett jullotteri och stämningen var mycket hög och skratten ekade i 

lokalerna. 

Ekonomin 

Veteranföreningen har under 2018 erhållit 9 000 SEK i anslag från Vattenfall till sin verksamhet.  

Medlemsavgiften har under året varit 150 SEK, vilket beslutades av årsmötet 2018.  

 

Verksamheten har under 2018 resulterat i ett underskott på 13 079 SEK, varav 7 800 SEK avser 

medlemsavgifter som vi periodiserat för 2019 och som betalts in under 2018. 

Årets resultat blir då minus 5 279 SEK.  

I budgeten hade vi kalkylerat med ett underskott på 7 500 SEK efter att Vattenfalls anslag var 

inräknat. Detta innebär att årets resultat blev lite bättre än beräknat. 

Styrelsen föreslår att 2018 års negativa resultat överförs till 2019-års verksamhet. 

Slutord 

Styrelsen vill härmed tacka alla medlemmar för att ni är med i Vattenfalls Veteraner Stenungsund och 

visar ett stort intresse för de aktiviteter och resor som anordnas. 

Vi har under 2018 kallat till fem medlemsmöte och två resor. 

Totalt har det varit cirka 270 deltagare på våra fem medlemsmöten vilket ger ett snitt på över 50 

deltagare. 

Detta är bra men vi hoppas att bli ännu flera, då vi under året fått in ett flertal nya medlemmar 

Styrelsen vill och kommer att arbeta för allas trivsel i vår förening, och verka för att du känner dig 

som en viktig och betydelsefull Vattenfalls Veteran. 

Vi önskar er alla en riktigt bra fortsättning på 2019 med många trevliga aktiviteter och resor med 

stort deltagande. 

Stenungsund december 2018. 

 

 

Lasse Roos  Sven-Göran Allansson     Olle Ågren 

 

Ingrid Pettersson Birgitta Johansson  Sverre Blomén 

 

Inger Karlsson 


