
  1 (2) 

Verksamhetsberättelse för perioden 2004-01-01 till 2004-12-31. 
För  

Vattenfalls Veteraner i fd. region Östsverige 

 
 Styrelsen har bestått av följande medlemmar: 

 Ordförande  Kaj Fälth 

 Sekreterare  Elisabeth ”lisa” Johansson 

 Kassör  Leif Hallin 

 Ledamöter  Eva Axelsson 

   Stig Ingesson 

 Suppleanter  Sigge Stensson 

   Sivert Ståhl 

  

 Styrelsen har hittills under verksamhetsåret haft 11 protokollförda möten, 

 och ett budgetmöte utan protokoll, samt två medlemsmöten. 

 

 Under året 2004 har föreningen haft 2 medlemsmöten, årsmötet i mars  

var välbesökt med ca 60 medlemmar, och medverkan av Per Hallberg. 

Höstmötet var i september på Charlottenborgs slott, (Motala Museum), 

och besöktes av ett 40-tal medlemmar. Bo Ekström fick rycka in med kort 

varsel då Lars Samuelsson blivit sjuk.  Medlemmarna fick föreslå 

aktiviteter för år 2005.   

 

I slutet av april (under två dagar för att inte störa arbetet för mycket) var 

31 st. medlemmar på studiebesök på Vattenfalls kontor i Linköping, där vi 

togs omhand av Britt-Marie Charfi och Rolf Svensson på ett 

utomordentligt sätt. Det var mycket trevligt och uppskattat att se hur (en 

del av) våra tidigare medarbetare har det idag. 

 

Den 26 maj besökte vi Motala Motormuseum då ca 40 medlemmar var på 

studiebesök. Föreningen bjöd på inträdet till museet. 

 

Den 2 september hade vi en jättevacker höstdag med boulespel och 

tipspromenad i Råssnäs. Föreningen bjöd på kaffe och varm korv, tyvärr 

kom bara ett 25-tal medlemmar trotts att vädret var det bästa.  

  

Den 26 oktober gjorde veteranerna ett studiebesök på fjärrvärmeverket 

”Bergsättersverket” i Motala där ”Classe” var guide, ca 20 medlemmar 

deltog i besöket. 

 

Den 8-9 november reste 36 personer (någon hade sin resp. med sig) på 

”revykryss” till Åland, under ledning av Stig Ingesson som är vår 

researrangör. En mycket uppskattad resa. Medlemmar subventionerades.  
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Julskyltningssöndagen den 28 november deltog 4 ”veteraner” i Vattenfalls 

julprojekt, som genomfördes på fem orter i Sverige genom att reparera  

elljusstakar som kunderna kom med.  

 

Den 7 december samlades 50 st. ”veteraner” för att äta julbuffé i MAIF-

paviljongen. Det blev mycket uppskattat och önskemål om fler gånger 

framfördes av många deltagare. Föreningen subventionerade med 100 

kr/person. 

 

Under vårt första verksamhetsår har vi lärt oss att utskicken till 

medlemmarna om aktiviteter som skall genomföras är uppskattat, men det 

är tyvärr för många som glömmer bort och inte skriver upp i kalendern när 

aktiviteterna skall ske. Många medlemmar kommer på aktiviteterna bara 

för att få träffa sina gamla arbetskamrater och höra om vad som händer i 

Vattenfall.  

 

Vi kommer att inbjuda veteranföreningarna i Stockholm, Västerås och 

Trollhättan till ett erfarenhetsmöte i Motala. 

 

Våra medlemsmöten är så välbesökta att Vattenfalls lokal på 

Medevivägen inte räcker till utan vi måste hyra lokal.  

 

Önskemål om inträde i föreningen har kommit från 48 pensionärer från 

gamla Forskraft AB i Åtvidaberg. Alla är säkert inte 

”Vattenfallspensionärer” men det ska vi undersöka. 

 

 

Elisabeth Johansson 


