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 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 
 

Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Norr 802472-2459 lämnar härmed följande berättelse 
för verksamhetsåret 2019. 
 
Styrelsen: 
Ordförande  Lars-Göran Johansson  Randijaur 
Kassör  Gunilla Friman Luleå 
Sekreterare/medl.reg Leif Ask  Luleå  
V.ordf/klubbmäst. Birgitta Vestin Boden  
Ledamot  Håkan Lundberg Boden        
Ledamot  Hans-Åke Sundqvist  Vuollerim 
 
Suppleant  Gösta Boden  Vuollerim 
Suppleant  Stefan Nordholm Porjus  
 
Revisor  Inga-Maj Wikström  Rosvik 
Revisor  Tommy Larsson Luleå 
Revisorsuppleant Sture Kristiansson Vuollerim 
Revisorsuppleant John Viklund  Vuollerim 
 
Valberedning:  
Torbjörn Lindgren, Dennis Jonsson och L-G Johansson med Torbjörn Lindgren som 
sammankallande. 
 
Firmatecknare:  Lars-Göran Johansson och Gunilla Friman 
Hemsidans arbetsgrupp:  Lars-Göran Johansson och Catharina Thuresdotter 
Medlemsregistret:  Leif Ask 
Klubbmästare/ aktiviteter/ resor: Birgitta Vestin 
 
Styrelsemöten: 
Under verksamhetsåret har fem protokollförda styrelsemöten ägt rum 8 januari, 1 februari, 
26 april, 8 augusti och 4 oktober. Mötet den 1 februari var konstituerande. 
Vid styrelsemötet den 4 oktober i Luleå diskuterades och planerades det för aktiviteter för 
slutet av 2019 och hela verksamhetsåret 2020. 
Dessutom har ett stort antal telefonkontakter avhållits under året. 
 
Årsmötet i Vuollerim den 1 februari. 
69 deltagare hälsades välkomna av ordförande Lars-Göran Johansson till 
Veteranföreningens tjugofemte årsmöte.  
Deltagarna bjöds enligt tradition på renköttsoppa, ostsmörgås på hembakad mjukkaka.  
Efter en tidig middag avhölls ett sedvanligt årsmöte som avslutades med mingel1 timme 
innan Vuollerimrevyn skulle starta. 
I Revyns paus serverades kaffe med lokala bakverk. Avslutningsvis lämnade ett antal 
medlemmar Vuollerim med buss, bil och även spark mycket nöjda. 
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Gemensamma aktiviteter under året: 
1 februari Årsmöte i Vuollerim med Christer Ljunggren och Vuollerimrevyn, 69 deltagare. 
26 april Lunchtrav på Bodentravet med 37 deltagare. 
26 juni Storforsen. Friluftsdag med tipspromenad, lunch m.m, 38 deltagare. 
27 sept. Harads, Tree hotel, inställd bland annat på grund av sjukdom.  
8 dec. 25-års jubileumsjulmiddag, Hotell Akerlunds Jokkmokk, 60 deltagare.                                
   
Vattenfalls Veteranföreningars ordförandekonferens 
Föreningens ordförande deltog i Veteranföreningarnas årliga sammankomst via telefon den 
3 april. Av landets tretton lokala veteranföreningar deltog samtliga. Vattenfall 
representerades av Lotta Henrysson och Caroline Lagergréen. 
På dagordningen var bland annat; 

– Årliga verksamhetsstödet 
– Veteranernas kontaktpersoner gentemot Vattenfalls kontaktpersoner 
– Rekrytering av nya medlemmar 
– Utbyte mellan föreningarna 
– Val av ordförande som sammankallade av nästa konferens som också sker via 

telefon 
 
Medlemsregistret: 
På grund av naturligt bortfall och inte lika många nytillkomna medlemmar har 
medlemsantalet stadigt minskat från 226 vid årets början till 204 registrerade medlemmar 
vid årets slut. Vid årsmötet 2018 beslutades om att ta bort den fria medlemsavgiften för 
medlemmar fyllda 85 år och äldre och av den anledningen kanske vi tappar äldre 
medlemmar. 
Glädjande är att 10 nya medlemmar har tillkommit under året. 
 
Friskvårdsinsatser: 
Många av våra medlemmar utför enskilda friskvårdsinsatser såsom promenader, cykelturer, 
skidåkning både på längd och utför men också i olika gruppaktiviteter som boule, golf med 
mera. Flertalet av veteranerna deltar även i Vattenfalls olika mästerskapstävlingar. 
 
Ekonomi: 
Hänvisas till föreningens ekonomiska redovisning för 2019. 
 
 
Randijaur 2020-01-06 
 
 
 
Lars-Göran Johansson  Leif Ask  Gunilla Friman 
 
              
 
Birgitta Vestin  Håkan Lundberg Hans-Åke Sundqvist 


