
 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2019 

Styrelsens sammansättning under året 

Bengt Forss ordförande 

Jan Ihrelius Kassör 

Ann-Katrin Löfvenhamn Sekreterare 

Ann Strååt Ledamot 

Jan-Erik Johansson Ledamot 

Ted Lindström Suppleant 

Hans Nordlander Suppleant 

Adjungerande: Åke Sjödin ansvarig hemsida 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten och i 
huvudsak arbetat med planering av aktiviteter enl. kalendarium för 
2019. Vid vårt styrelsemöte den 28 maj bildades en festkommitté 
för att planera inför vårt 20 års jubileum 2020. I kommittén ingår 
Ann-Katrin Löfvenhamn, Monica Olsson och Gunilla Jangendahl 
Åberg. 

Valberedningen deltog vid vårt möte den 29 jan. 



 

 

 

Ekonomi 

Föreningen har under året fört en sparsam ekonomi, och  
aktiviteterna har genomförts utan några större kostnader för 
föreningen. 

Årets resultat visar på ett överskott av 39363,78 :- utöver en 
kassabehållning på 12500:- . Varav 10000:- är avsatta för vårt 
kommande jubileum och 2500:- är avsatta för vår kassabehållning 
och beloppet 51863,78:- förs över till 2020 års ekonomi. 

 

Medlemsantal. 

Antalet medlemmar vid årets slut var 83 st. En minskning av 4 
medlemmar mot föregående år. 

 

Föreningens verksamhet. 

• Månatliga träffar på ett antal näringsställen i Västerås 
• Den 26 feb genomfördes en grillträff på Ängsö, 11 medlemmar 

och ett antal barnbarn deltog i korvgrillning och samtal runt 
grillen, 

• Den 13 mars genomfördes en filmträff på Tunbytorp där ett 
antal filmer ur Vattenfalls arkiv visades. En trevlig träff där 
flera av deltagarna kände igen sig. Det blev en del att prata om 
till kaffet. 



• Årsmötet genomfördes den 19-20 mars i samband med en 
uppskattad Ålandskryssning på m/s Cinderella. 

• Den 16 april genomfördes ett intressant studiebesök på 
Vattenverket i Västerås. Besöket avslutades med lunch på 
Officers Mässen ute vid f.d. F1. 

• Den 28 maj genomfördes ett mycket givande studiebesök på  
Gäddeholms gård, en mycket modern mjölkanläggning, på 
gården finns ca 600 djur varav ca 300 är mjölkkor. Besöket 
avslutades med kaffe på Gäddeholms cafe´. 

•  Den 9 sept  deltog vi i en Kryssning med Ms Thor till Enköping 
med lunch ombord och i  Enköping gick vi en guidad visning i 
några av Enköpings många parker. Resan ersatte en planerad 
resa till Artipelag som ej lockade tillräckligt många deltagare. 
Resan till Enköping hade planerats av PRO Bäckby som dock 
hade problem med att fylla en buss, så med tips från Björks 
Buss så kunde vi hjälpa till att fylla bussen så att resan gick att 
genomföra. Vi hade 22 platser. I samband med resan fick vår 
sekreterare kontakt med ordförande i PRO Bäckby och 
intresse för flera gemensamma aktiviteter skapades, då båda 
föreningarna har problem med att kunna fylla en buss. 

• Den 15 sept. anordnades en informations träff om 
släktforskning på Tunbytorp, 10 deltagare visade intresse. Åke 
Sjödin stod för informationen och man enades om att 
genomföra ytterligare en träff under 2020 . 

• Den 5 okt deltog 8 av föreningens damer i ett studiebesök på 
det nybyggda Comfort Hotel i Västerås. Där visades de 
nybyggda rummen, allt från vanliga hotell rum till lyxiga sviter 
och möjlighet till konferenser. Träffen avslutades med fika på 
hotellet. 



• Den 29 okt genomfördes ytterligare en filmträff med gamla 
arkivfilmer från Vattenfall. Önskemål om flera filmträffar 
framfördes. 

• Den 24 nov deltog vi i en bussresa till Oskarsteatern i 
Stockholm och såg musikalen ”Så som till himmelen” med bl.a. 
Malena Ernman och Dan Ekborg. En mycket sevärd 
tillställning. Resan genomfördes tillsammans med PRO 
Bäckby. 

• Den 5 dec intog vi årets julbord. Vi hyrde en lokal av 
Riksbyggen och hade catering från ICA Kvantum. Lite extra 
jobb för styrelsen men ett mycket trevligt julbord, med god 
mat och många glada skratt. Styrelsen vill rikta ett särskilt tack 
till Bibbi Godenius och Monika Olsson som utanför styrelsen 
ställde upp och hjälpte till med arrangemanget. 
 
Kalendarium för 2020 har upprättats. 
 

Västerås den 30 jan 2019 

 

Bengt Forss              Ann-Katrin Löfvenhamn          Jan Ihrelius 

 

Ann Strååt                      Jan-Erik Johansson 

 

Ted Lindström               Hans Nordlander 

 

 



 
 
 
 

 


