
Vattenfalls Veteraner i Östsverige 
Årsmöte den 24 mars 2004  

 
 §1 Mötets öppnande 

Ordförande Kaj Fäldt hälsade de ca 60 medlemmarna 
välkomna och öppnade mötet. 

 
 §2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Till ordförande för mötet valdes Mats Törnqvist och till 
sekreterare valdes Elisabeth Johansson. 

 
 §3 Val av två protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Dag Johansson och Ragnhild 
Lindqvist. 

 
 §4 Fråga om mötet utlysts på behörigt sätt 
  Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt. 
 
 §5 Styrelsen verksamhetsberättelse 
  Verksamhetsberättelsen godkändes. Bilaga 1 
 
 §6 Ekonomisk redovisning 

Kassören Leif Hallin föredrog kassaredovisning, vilken 
godkändes. Bilaga 2 

 
 §7 Revisorernas berättelse 

Revisor Karl-Arne Karlsson föredrog revisors berättelse, 
vilken godkändes. Bilaga 3 

 
 §8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003. 
 
 §9 Fastställande av budget för kommande år 
  Kassören föredrog budget för 2004, vilken godkändes. 
 
 
 §10 Fastställande av medlemsavgift för 2005 
  Medlemsavgiften beslutades till 100:-/medlem för år 2005. 
 
 §11 Val av ordförande för ett år 
  Till ordförande för ett år valdes Kaj Fäldt 
 
 §12 Val av styrelse 
  Till styrelseledamöter på en tid av 2 år valdes: 
  Elisabeth Johansson och Stig Ingesson 
  Till styrelseledamöter på en tid av 1 år valdes: 
  Leif Hallin och Eva Axelsson 
  Till styrelsesuppleanter på en tid av 1 år valdes: 
  Sigge Stensson och Sivert Ståhl. 
 



 
 
 §13 Val av en revisor och en suppleant 

Till revisor valdes Karl-Arne Karlsson och till 
revisorssuppleant valdes Karin Johnstone. 

 
 §14 Val av valberedning 
  Till valberedning valdes: 

Gunilla Ingesson (sammank), Nils-Erik Emilsson och Lars 
Sandberg. 

 
 §15 Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor 

Mötet beslutade att godta föreningens stadgar med smärre 
justeringar. 

 
 §16 Övriga frågor 

Elisabeth Johansson lovade att kolla betr tidningen ”Insikt”. 
Per Hallberg, Eldistribution Sverige, berättade om sina år 
inom Vattenfall. Han informerade också om vad som händer 
inom Vattenfall idag. 
 
Pia Andersson informerade om Vattenfalls personalavtal när 
det gäller både el och telefoni. 

 
 §17 Mötets avslutande 
  Ordförande för kvällens möte Mats Törnqvist avslutade  
  mötet. 
  Efter mötet bjöds på smörgåstårta och kaffe. 
 
  Vid protokollet Ordf för mötet 
 
 
  Elisabeth Johansson Mats Törnqvist 
 
 
 
  Justeringsmän 
 
 
  Dag Johansson Ragnhild Lindqvist 
   

 


