Vattenfalls Veteraner i Öst
Årsmöte den 22 mars 2018
1.
Mötets öppnande
Ordförande Jan-Larry Holmberg öppnade mötet och hälsade 42 medlemmar
välkomna till Vattenfalls lunchrum. Ett särskilt välkommen till Gunnar Lundberg
tidigare regiondirektör i Motala.
2.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för mötet valdes Stig Emtesten och till sekreterare för mötet
valdes Elisabeth Johansson.
3.
Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
Till protokolljusterare, tillika rösträknare valdes Kaj Fälth och Rolf Johansson.
4.
Fråga om kallelse till mötet skett på behörigt sätt
Mötet ansågs utlyst på behörigt sätt.
5.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
6.
7,8.9.
Styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse
samt fastställande av resultat- och balansräkning, godkändes.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
11. Budget för 2018
Budgeten togs på höstmötet 2017. Gunilla I informerade om att anslaget
från Vattenfall för år 2018 blev 8500:- kronor.
12. Medlemsavgift för 2019
Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2019 skall vara oförändrad 200:-/år.
13. Val av ordförande på 1 år
Till ordförande på 1 år valdes Jan-Larry Holmberg (omval)
14. Val av två (2) styrelseledamöter på 2 år
Till styrelseledamöter på två år valdes Sune Berglund (omval) och Elisabeth
Johansson (omval).
15. Val av två (2) styrelsesuppleanter på 1 år
Till styrelsesuppleanter på 1 år valdes Ingela Gustafsson (omval) och Folke
Löfgren (nyval).
16. Val av en (1) revisor på 2 år
Till revisor på 2 år valdes Kjell Wadsby (omval), Karl-Arne Karlsson 1 år kvar.
17. Val av revisorsuppleant på 1 år
Till revisorsuppleant på 1 år valdes Raoul Jonsson (omval)
18. Val av valberedning
Till valberedning valdes Birgitta Hedborg (omval) och Lars-Åke Thörnqvist
(omval).
19. Fråga om stadgeändring.
Mötet tog del av de ändringar som gjorts i stadgarna och godkände detta
20. Övriga frågor
Styrelsen fick i uppdrag av mötet att fundera över en historik om
Motala Kraftverk – Vattenfall Öst.
21. Mötets avslutning
Ordförande avslutade mötet. Styrelsesuppleanten Lennart Jansson
avtackades med en blomma.

Efter mötet höll Gunnar Lundberg ett föredrag för oss. Han inledde med att
konstatera att han mindes sin tid i Motala som några av de bästa åren av sin
anställning på Vattenfall. I sitt föredrag gav han sedan sin bild av hur
avregleringen av elmarknaden påverkat branschen fram tills nu.
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