
Vattenfalls Veteraner 
Stenungsund 

Verksamhetsberättelse för år 2019 

Styrelsen avlämnar härmed sin berättelse för verksamhetsåret 2019 

Styrelsen 

Styrelsen har under året haft följande sammansättning 

Ordförande  Lasse Roos 
Vice ordförande: Sven-Göran Allansson 
Kassör  Inger Karlsson 
Sekreterare  Ingrid Pettersson 
Ledamot  Birgitta Johansson 
Suppleant  Olle Ågren 
Suppleant  Kaj Backlund 
Suppleant  Sverre Blomén 

Medlemsantalet var i december 97 stycken 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda styrelsemöten, fem medlemsmöten inklusive 
årsmötet. Utöver våra medlemsmöten har vi haft en medlemsresa under 2019 som gick till Rostock i 
Tyskland. 

Den 24 april hade vi i Stenungsund en Västsvensk träff med Vattenfalls veteraner från Ringhals och 
Trollhättan med omnejd. Här utbytte vi erfarenheter och diskuterade hur vi kunde samarbeta på ett 
bättre sätt, samt för att effektivisera våra verksamheter och öka antalet deltagare på resorna.  
Vi avslutade dagen med ett besök på Stenungsunds kraftverk där Patrik Johansson berättade både 
vad som hänt historiskt och vad som kommer att ske framöver. 

Resor 

Vi har under året arrangerat en resa: 

Den 6-7 november – Två dagarsresa till Rostock i Tyskland 

Nästan 20 personer steg på bussen i Stenungsund och färden ställdes mot Gedser. Första stopp 
var i Björkäng där vi började med kaffe och fralla, innan färden gick vidare över 
Öresundsbron, genom Danmark och Gedser. Här tog vi färjan över till Rostock och under 
färden åt vi en välsmakande buffé.  
I Rostock fanns egen tid innan det var middag på hotellet.  
Efter en god frukost var det dags för en guidad stadsvisning i Rostock och vi fick lära oss 



mycket om denna kulturrika stad. Därefter gick färden vidare hemåt. Trevlig resa tyckte 
samtliga. 

Medlemsmöten 

Torsdagen den 7 mars – Årsmöte 
  
Återigen ett mycket välbesökt årsmöte, nästan 50 st, med sedvanliga årsmötesförhandlingar och 
sedan musikunderhållning till kaffet av Gunnar och Bertil i gruppen GUBES. 
Karin Dahlqvist och Patrik Johansson var också där och informerade om vad som händer på 
Stenungsunds kraftverk. 
 
Tisdagen den 26 mars – Medlemsmöte  

Återigen ett mycket välbesökt medlemsmöte där Stadsarkitekt Anders Dahlgren från Stenungsunds 
kommun informerade om kommunens planering av Stenungsunds centrum och för resecentrum.  
 
Vi fick även information av Lena Rohlén från Ströms o Gustavssons begravningsbyrå om deras 
verksamhet samt vad Framtidsfullmakt och Livsarkivet är. 
 
 
Tisdagen den 17 september – Medlemsmöte. 
 
På detta medlemsmöte besökte vi Hogia AB, ett programvaruföretag inom data.  
Grundaren och VD:n Bert-Inge Hogsved berättade om företagets resa från ett dataföretag i källaren 
till ett av Stenungsunds största arbetsgivare. 
Vi fick även information om deras verksamhet och nya produktområden  
 

Fredagen den 4 oktober – Medlemsmöte - Vernissage i berget och träff med 
konstnärerna samt mat och musik 
 
Vi fick möjlighet att gå på denna vernissage inne i Stenungsunds kraftverk och träffa konstnärerna 
Kjell Engman, glaskonstnär samt Linda Ljungblad, som ställde ut sina konstverk med bohuslänska 
motiv. 
Vi åt lite plockmat och kvällen avslutades med en konsert av Janne Schaffer, som också berättade om 
sitt liv som artist och vilka andra artister han arbetat med. 
En mycket intressant och kulturrik kväll. 

Onsdagen den 11 december – Medlemsmöte/Julfest. 
 
Årets avslutande medlemsmöte/julfest, som var mycket välbesökt, 72 deltagare, avhölls på 
Restaurang Tjörnbron  
Här gav vi lite information om det gångna året och lite om planerna för 2020. Vi åt ett mycket 
gott julbord. Vårt jullotteri där vi lottade ut julklappar förhöjde den redan goda stämningen 
och skratten ekade i lokalerna. 



Ekonomin 

Veteranföreningen har under 2019 erhållit 10 000 SEK i anslag från Vattenfall till sin verksamhet.  
Medlemsavgiften har under året varit 150 SEK, vilket beslutades av årsmötet 2019.  
 
I budgeten inför 2019 hade vi kalkylerat med ett underskott på 32 500 SEK innan Vattenfalls anslag 
var inräknat, efter besked om anslaget var underskottet 22 500 SEK. Vi anpassade verksamheten 
under 2018 till vår reviderade budget. Detta innebär intäkterna för 2019 blev 114 609 SEK (budget 
110 000 SEK) och utgifterna blev 115 008, 30 SEK (budget 132 500 SEK).  
 
Årets resultat var i nära balans och blev till sist – 399,30 SEK. 
Styrelsen föreslår att 2019 års negativa resultat överförs till 2020-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. 
Totalt har det varit cirka 250 deltagare på våra medlemsmöten vilket ger ett snitt på över 50 
deltagare. 
Detta är bra men vi hoppas att bli ännu flera på medlemsmötena och vi kommer att vara 
återhållsamma med resorna under 2020 eftersom det inte varit så stort intresse de senaste åren 

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 2020 med många trevliga aktiviteter och resor med 
stort deltagande. 

Stenungsund december 2019. 
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