Vattenfalls Veteraner i Öst
Årsmöte den 3 april 2014
1. Mötets öppnande
Ordförande Rolf Johansson öppnade mötet och hälsade 32 medlemmar
välkomna till Vattenfalls lunchrum på Medevivägen.
2. Val av
a/ ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Kaj Fälth
b/ sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Elisabeth Johansson
c/ två protokolljusterare
Till protokollsekreterare valdes Lilian Hedlund och Rigmor Nilsson
3. Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse
Elisabeth J föredrog verksamhetsberättelsen, vilken godkändes. Bil 1.
5. Ekonomisk berättelse
Gunilla I föredrog ekonomisk berättelse, vilken godkändes. Bil 2.
6. Revisorns berättelse
Revisor K-A Karlsson föredrog revisorns berättelse, vilken godkändes.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
8. Budget för 2014
Budget togs på höstmötet. Kassören Gunilla I informerade om att anslaget för
2014 från Vattenfall är 8300:-.
9. Medlemsavgift för 2015
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2015 är oförändrad 200:-/år.
10. Val av ordförande
Till ordförande på 1 år valdes Rolf Johansson
11. Val av två (2) styrelseledamöter på 2 år
Till styrelseledamöter på 2 år valdes Elisabeth Johansson (omval) och Sune
Berglund (nyval)
12. Val av två (2) styrelsesuppleanter på 1 år
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Lena Nilsson (omval) och Urban Cervin
(nyval)
13. Val av revisor på två (2) år
Till revisor för en tid av 2 år valdes Karin Johnstone.
14. Val av revisorsuppleant
Hänskjutes till styrelsen.
15. Val av valberedning
Till valberedning valdes Jan-Larry Holmberg och en till som Larry utser.

16. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor
Inga frågor fanns.
17. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns.
18. Mötets avslutning
Ordförande för mötet avslutade och Stig Ingesson som avgick ur styrelsen
avtackades .
Före mötet var Arne Lundqvist från Vattenfall Service och berättade om
elektriska olyckor inom arbetet. Han pratade även om el i hemmen
och fick nog många att tänka till om faror i allmänhet.
Föreningen bjöd på smörgåstårta och kaffe.
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