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Verksamhetsberättelse 2019 
 
Organisation 
Styrelse: Ordförande Curt Andersson, v ordförande Inger Paulsson, sekreterare Clas Andersson, kassör Rolf 
Svensson, ledamot Alf Larsson.  
Suppleanter: Lennart Bohm, Lars-Erik Andersson, Kerstin Stark, Torbjörn Larsson och Ragnar Lindström. 
Webbansvarig: Curt Andersson. 
Arbetsutskott har bestått av ordförande, v ordförande och kassör. 
Kontakt- och aktivitetsansvariga har för Trollhättan, Göteborg/Sjuhärad, Skaraborg och Dalsland/Värmland 
varit Curt Andersson, Alf Larsson, Inger Paulsson och Bengt Lundgren. 
För gemensamma resor har Curt Andersson ansvarat, tillsammans med styrelsen.  
 
Medlemsantal 
Antal medlemmar per den 19 december är 265. 
Medlemmar är tidigare yrkesverksamma vid Vattenfall. 
 
Möten 
Årsmöte var i Trollhättan, vid Villa Elfhög den 7 mars. 
Vid årsmötet medverkade Magnus Carlsson Vattenfall Vattenkraften, han informerade om Vattenfall 
Vattenkrafts verksamhet och om strategi och mål för Vattenfall. 
Höstmötet var i Trollhättan, vid Villa Elfhög den 7 november. 
Vid höstmötet medverkade Magnus Westberg Vattenfall Försäljning, han informerade om Elförsäljnings 
verksamhet och om strategi och mål för Vattenfall. Claes Malcolm berättade om ”Vattenfalls 
utlandsverksamhet, sedd underifrån”. 
Styrelsen har haft sex formella möten, den 16 januari, 7 mars, 9 maj, 12 september och 7 november, 
därutöver har regelbundna ej protokollförda kontakter varit mellan styrelsemedlemmarna och inom 
arbetsutskottet. 
Den 24 april träffades representanter för Veteranföreningarna i Ringhals, Stenungsund och Trollhättan. Vid 
dessa möten så utbyter man erfarenheter och diskuterar hur man kan utveckla samarbetet i Västsverige. 
 
Ekonomi 
För verksamhetsåret erhölls bidrag från Vattenfall med 26 000 kr. 
I övrigt hänvisas till preliminär upprättad ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2019. 
 
Företagskontakter 
Under året har samarbetet mellan VVV och Folkuniversitetet fortsatt enligt det samverkansavtal som 
tecknats mellan parterna vilket gäller från den 1 november 2013. 
Föreningens lokala Vattenfallkontakt  i Västsverige är Magnus Carlsson Vattenfall Vattenkraft.  
 
Medlemsaktiviteter 
Totalt har verksamheten haft 45 aktiviteter med 903 deltagare varav 145 medföljande vid 15 aktiviteter. 
Vid 4 tillfällen har Vattenfall varit i fokus genom att personal från Vattenfall deltagit vid möten och informerat 
om verksamheten samt vid besök i Vattenfall anläggningar. 
Kulturella inslag har varit vid 6 aktiviteter. 
Friluftsaktiviteter med promenader har funnits på programmet vid flera aktiviteter. 
Den 1 september reste ett 40-tal veteraner till Bremen i Tyskland under 5 dagar. Resan arrangerades 
tillsammans med reseföretaget Karl-Everts Busstouring. Medresenärer var även Veteraner från Ringhals och 
Stenungsund. 
 
Lokala arrangemang 
De lokala programmen har under året haft en bred inriktning med allmänna möten, föredragshållning, 
studiebesök, dagsresor och med sommar- och luciafirande. 
Till de lokala träffarna brukar allt från 15 till 50 personer delta. 
De lokala mötena i Trollhättan sker vid Villa Elfhög, Göteborg/Sjuhärad träffas vid Vattenfalls anläggning vid 
Sjömarken, medan Skaraborg hyr lokal ”Midgård”. Dalsland/Värmland har sina träffar vid studiebesök eller 
vid andra aktiviteter extern 
 



 
 
 
 
 
Trollhättan  
Under verksamhetsåret har 13 aktiviteter genomförts som, bildvisning från resan till Estland och Lettland, 
Sunne Granfelt visar film från sina resor, bowling på Buddys, besök på SAAB museum, resa till Bohuslän, 
besök vid Åsaka hembygdsgård, föredrag om och från Australien, studiebesök på F7 Såtenäs, julbord vid 
Ljungskile Folkhögskola och luciafirande i FUB lokaler med musikskolan. Årsmöte och höstmöte. 
 
Göteborg/Sjuhärad 
Under verksamhetsåret har 9 medlemsmöten genomförts som tisdagsmöten i  Sjömarken. Året avslutades 
med en jullunch. 
 
Skaraborg 
Under verksamhetsåret har 6 medlemsmöten genomförts som månadsmöten med kaffe och prat. 
Andra programpunkter har varit, bildvisning från kryssning på Donau, studiebesök vid Vattenfall TD1 
anläggningar, besök vid Herrtorps Qvarn. Året avslutades med en Jullandgång. 
 
Dalsland/Värmland 
Under verksamhetsåret har 8 medlemsmöten genomförts som månadsmöten Andra programpunkter har 
varit studiebesök Somas, studiebesök vid Hexpool, studiebesök vid Vattenfall ställverk i Dalsland, 
studiebesök vid F7 Såtenäs. Året avslutades med julbord. 
 
Information 
En ny hemsida har skapats och är nu fullt utvecklad vilken ersätter den tidigare som funnits i över 10 år. 
Ett stort arbete har lagts ner på att få in adresser på mejl. Detta har inneburit att vid föreningens två sista 
utskick har 72% av medlemmarna enbart fått information via mejl. Målsättningen är att all framtida 
information ska lämnas via den nya hemsidan. 
Till medlemmar som inte har mejl har information skickats ut tre gånger per post. 
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Curt Andersson   Rolf Svensson  Clas Andersson 
Ordförande   Kassör   Sekreterare 
 
Inger Paulsson   Alf Larsson 
V ordförande   Ledamot 
 
 
 


