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VATTENFALLS VETERANER I SUNDSVALL 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018 
Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Sundsvall får härmed avge följande 
berättelse för verksamhetsåret 2018 vilket också är föreningens 23:e 
verksamhetsår. 

Förtroendevalda 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 23 februari 2018 har bestått av 
följande: 

Göran Öhlund ordförande 
Kjell Magnusson vice ordförande  
Allan Eriksson kassör 
Sixten Öberg sekreterare 
Ingrid Norberg ledamot 
Hans Axberg ledamot 
Jan Dahlin suppleant 
Hans Norberg suppleant 

Revisor har varit Jan Hagblom med Bo Åström som revisorssuppleant. 

Valberedningen har bestått av Rein Ljadas (sammankallande) och 
Jan-Erik Ekman. 

Föreningen har under året haft sju styrelsemöten, ett årsmöte samt ett 
konstituerande möte. Utskick har gjorts inför varje aktivitet. 

Medlemsaktiviteter 

• HJÄRT- och LUNGRÄDDNING 
12 medlemmar deltog i årets första aktivitet vilket var utbildning i Hjärt- 
och Lungräddning, HLR. Utbildningen skedde via Röda Korset och 
genomfördes under en hel dag i januari av Traumaläkaren Bror 
Johansson. Utbildningen syfte var att ge deltagarna grundläggande 
kunskaper i bl a  
Första hjälpen utföra hjärt-lungräddning även med hjärtstartare 
Förebygga olycksfall, Kontroll av livstecken, Stoppa blödning Åtgärder 
vid luftvägsstopp Fallolyckor Organisera och handla på en olycksplats 
mm. Kursen varvades med både teori och praktiska övningar. 
Utbildningen genomfördes på Vattenfall och lunchen intogs på Villa 
Marieberg och fika gjordes på kontoret. 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En andra omgång i Hjärt- och Lungräddning med samma upplägg och  
utbildare genomfördes i oktober nu med 9 deltagare. 
Reaktioner från deltagarna var odelat positiva och flera berömde 
kursledaren för sina kunskaper samt sättet att lära ut utan att deltagarna 
nickade till inte ens efter lunchen. 

• NORDEA-BANKSÄKERHET 
Efter årsmötet den 23 februari fick vi information av Nordea om 
banksäkerhet, vilket var mycket uppskattat av mötesdeltagarna det är ju 
viktigt för oss äldre i dessa dagar. 

• BOULE 
Den 4 juni samlades 10 medlemmar till Boulespel i Skönsberg Boulehall. 
Vädret var så bra att vi spelad ute. Vi tog en halvtidspaus och fikade, 
sen pratade om tider sen vi jobbade på Vattenfall. 

• SOMMARKAFÉ  
Den 27 juni samlades 10 av våra medlemmar till en sommarträff. Målet 
var Gullgården på Norra Berget. Vädret var vackert och stämningen på 
topp. Gott ”fika” och trevlig miljö och trevlig samvaro. Något att göra om 
nästa sommar. 

• MERLO SLOTT 
Till besöket på Merlo slott eller Villa Merlo som det även kallas strax 
utanför Timrå den 30:e augusti deltog 19 medlemmar. Där blev vi 
mottagna av Monica Jonsson som med en fantastisk inlevelse guidade 
oss igenom tillkomsten av slottet dess historia och hur det används idag. 
Slottet uppfördes 1883 av sågverkspatronen Fredrik Bünsow, en av 
Sveriges sågverkspatroner och sedermera en av Sveriges rikaste 
personer. 
Slottet byggdes för att tjäna som sommarbostad åt Fredrik och gjorde 
det också fram till hans död 1897. Idag finner du SCA:s centralarkiv här. 
Merlo slott är en oerhört vacker byggnad som blivit väl omhändertagen 
och där man till stor del har bevarat byggnadens ursprungliga utseende. 
Trots alla bokhyllor och skåp med dokument så finns det fortfarande 
många salar och rum som behållit sin forna tjusning. 

• BOLAGSVERKET/BISHOP ARMS 
Till Bolagsverkets visning den 17 oktober deltog 14 medlemmar. Där fick 
vi en guidning i bolagets historia. Från starten 1897 som PRV i 
Stockholm. 1987 skedde flytten till Sundsvall. 1988 flyttade man in i 
Knaust lokaler. 2004 delades bolaget i PRV och Bolagsverket. 2008 
flyttades Bolagsverket till inre hamnen med nytänkande lokallösningar. 
Inga egna bestämda arbetsplatser var lösningen. Tysta arbetsplatser 
inrättades. Allmänna arbetsplatser för de som önskade. 
Kommunikationshytter för telefonsamtal installerades. 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Egen posthantering, kopiering, digitalskanning av dokument, skylt- och 
planschtillverkning och allt som berör verksamheten bedrivs i egen regi. 
Bolagsverket har inget statligt stöd. Allt sker på självfinansiering som 
verksamheten bedriver. Organisationen utför kundmätningar, 
sammanställer företagsregister, årsredovisningar, har en egen 
juridikavdelning samt en stab. Bolaget har 591 anställda och har 500 
Mkr. i årsomsättning. Bolaget handlägger 1.000.000 företag och 
föreningar, 600.000 registreringsärenden och 500.000 årsredovisningar.  

Efter föreläsningen gjordes en rundvandring i bolagets lokaler. 

Besöket på Bishops Arms innebar middag enligt förvald meny. Under 
middagen fick vi lite historik om lokalerna samt info om verksamheten.  
Vi fick även information om att man planerar att flytta puben till lokalerna 
där Oskars Bar tidigare hade sin verksamhet. Efter middagen skingrades 
vi belåtna var och en hem till sitt. 

• TONHALLEN 
Till Sånger i Vintermörker på Tonhallen den 13 december var vi 36 
medlemmar. Där fick vi uppleva julmusik med Helen Sjöholm och Anna 
Stadling med orkester. Musiken varvades med inhemsk och utländsk 
tappning. En stillsam föreställning med eftertanke inför julen. Publiken 
fick uppleva stående ovationer och extra sångnummer.. En fantastisk 
julkonsert till vår ära. Föreställningen varade i två timmar utan paus. 

• STYRELSEMÖTEN  
Samtliga styrelsemöten har ägt rum i Vattenfalls lokaler. 

Medlemsantal 
Vattenfalls Veteraner i Sundsvall har under verksamhetsåret 2018 minskat 
till 63 betalande medlemmar. 

Ekonomi 
Medlemsavgiften har legat kvar på 150 kr för verksamhetsåret. 

Årets beräknade resultat visar på ett överskott på 1 433 kronor och med 
en beräknad behållning på 13 808 kronor. 

Överskottet beror på att vi genomfört färre aktiviteter samt sänkta 
administrativa kostnader. 

Styrelsens arbete 
Styrelsen har lagt ner ett stort arbete på att planera och genomföra 
medlemsaktiviteter. Det har även fortlöpande administrerat föreningens 
ekonomi, medlemsregister samt övrig verksamhet. 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Övrigt har styrelsen inventerat Veteranföreningens arbete som åligger 
styrelsen och en arbetsfördelning har upprättats. 

Samarbete med Vattenfall och övriga Veteranföreningar 
Årets ordförandemöte för Vattenfalls veteranföreningar hölls i slutet april i 
Stockholm. Vår förening valde att inte skicka någon representant då 
kostnaden ansågs för hög. 
På agendan bl.a; 
• Verksamhetsstödet till klubbarna: 

Föreningarna hade ansökt om totalt 415 000 kr varav VF beviljade 239 
100 kr som är en minskning från året innan med 10%. Några klubbar 
hade fått en sänkning på 25 % och någon klubb pratar om att avsluta 
och lägga ner sin verksamhet. 
Då stödet till de klubbar som deltar på ordförandemötet får vänta till året 
därpå för reseersättning från VF så beslutade mötet att mötas fysiskt 
vartannat år och det andra som telefonmöte. 

• Dialog med kontaktpersonerna: 
En dialog mellan VF och utsedda kontaktpersoner bör klarläggas för att 
få till ett bättre samarbete med föreningarna. 

• Rekrytering av medlemmar: 
Dagens pappersfolder som ”delges” blivande pensionärer har stora 
brister och de flesta blivande pensionärer har varken sett eller fått den. 
En digital version ska tas fram som då är enklare kan distribueras samt 
betydligt billigare än dagens 

• Utbyte av erfarenheter mellan veteranföreningarna: 
Utbytet av Verksamhetsberättelserna ger inspiration och idéer om 
aktiviteter mm och är dessutom en parameter under aktivitetsorienterat 
stöd. 

• Övriga frågor, här togs bl.a följande upp: 
Personalavtalet på El 
Föreningarnas hemsidor, sju av 13 har en hemsida dock inte Sundsvall 

Sundsvall 2019-01-03 

Göran Öhlund Allan Eriksson Sixten Öberg 

Kjell Magnusson Hans Axberg Ingrid Norberg 

Jan Dahlin Hans Norberg
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