Vattenfalls Veteraner i Öst
Årsmöte den 24 april 2008
1. Mötets öppnande
Ordf Kaj Fälth öppnade mötet och hälsade 30 medlemmar välkomna
till Frälsningsarméns lokal ”Utsikten”.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kaj Fälth och till sekreterare för mötet
valdes Elisabeth Johansson.
3. Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Åke Persson och Karl-Arne Karlsson.
4. Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
Mötet fick några minuter att läsa igenom verksamhetsberättelsen,
vilken sedan godkändes. Bil 1.
6. Ekonomisk redogörelse
Kassaredovisningen föredrogs av Mats Törnqvist då kassören Leif
Hallin inte kunde närvara. Kassaredovisningen godkändes. Bil 2.
7. Revisorernas berättelse
Revisor Karl-Arne Karlsson föredrog revisorernas berättelse, vilken
godkändes. Bil 3.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
9. Fastställande av budget för kommande år
Ordf föredrog budget för 2008, vilken godkändes. Bil 4
10. Fastställande av årsavgift för 2009
Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad ytterligare ett år och blir
då för 2009 100:-/medlem.
11. Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år valdes Kaj Fälth.
12. Val av styrelse
Till styrelseledamöter på två år valdes Elisabeth Johansson och Stig
Ingesson.
Till styrelsesuppleanter för en tid av 1 år valdes Britt Sjöstrand och
Rolf Johansson.

13. Val av revisorer och en suppleant
Till revisor på två år valdes Mats Törnqvist.
Till revisorsuppleant på ett år valdes Karin Johnstone.
14. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor
Inga frågor fanns.
15. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
16. Mötets avslutning
Ordf Kaj Fälth avslutade mötet.
Efter mötet informerads om kommande aktiviteter, såsom studiebesök
på Väderstadverken den 5 maj och busstur i södra Östergötland den 9
juni.
Stig Emtesten Vattenfall Eldistribution redogjorde på ett mycket
informativt sätt för hur situationen ser ut för vattenfallare som idag är
placerade i Linköping.
Senare bjöds på kaffe och smörgås.
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