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Verksamhetsberättelse för tiden 

2006-01-01 - 2006-12-31. 

 

 

Styrelsen har bestått av följande personer: 

 

Ordförande:  Kaj Fälth 

Sekreterare:  Elisabeth "Lisa" Johansson 

Kassör:  Leif Hallin 

Ledamöter:  Eva Axelsson 

Stig Ingesson 

Suppleanter: Sigge Stensson 

Nils-Erik Emilsson 

 

 

Styrelsen har haft åtta protokollförda möten under 2006. Föreningen har haft två 

medlemsmöten. Styrelsen har varit på informationsmöte i Trollhättan den 26 april och 

där träffat representanter från Vattenfalls Veteranföreningar i Stockholm, Trollhättan 

och Västerås, Stenungsund och Ringhals. 

 

Föreningen hade vid årets början 111 medlemmar och vid årets slut 119 medlemmar. 

Föreningens ekonomi baseras på medlemsavgifter och avgifter för deltagande i 

föreningens aktiviteter, samt till största delen med bidrag från Vattenfall AB. 

 

Vi skulle börja verksamhetsåret 2006 med en tipspromenad i Varamon, tyvärr blev den 

inställd i absolut sista stund på grund av snöstorm.. 

 

Årsmötet den 23 mars hölls på Café Utsikten i närvaro av ett 40-tal medlemmar. 

Bostadsstiftelsen Platen var närvarande och informerade om "seniorboende". Vi beslöt 

att "försöka igen" med en tipspromenad i Varamon den 20 april. Denna gång blev 

promenaden av men med betydligt färre deltagare än förväntat (13). 

 

Den 19 maj besökte ett 35-tal veteraner Trollhättan och guidades runt av 

Trollhätteveteraner på ett mycket intressant och trevligt arrangemang med besök på 

Kanalmuseet, rundvandring i slussområdet och vattenpåsläpp i fallen. 

  



Den 26 juli företogs en båttur med "Kung Sverker" till "skärgården" mellan Granvik 

och Karlsborg (i norra Vättern), på båtresan passerade vi en "vit" ö som är skarvens 

hemvist och helt nedkletad av "spillning" från skarvar. 

Då vi kom fram till "skärgården" hälsades vi med glada tillrop från ett hundratal 

fritidsbåtar som på olika platser ankrat för natten. En helt sagolik sommarkväll, med 

många nöjda veteraner (30). 

 

 

Den 10 aug. hade vi en friluftsdag i Råssnäs med boulespel och promenad, tyvärr blev 

det lågt deltagande på grund av dåligt väder. 

 

Vårt andra medlemsmöte för året hade vi på Café Utsikten den 23 september med ett 

40-tal medlemmar närvarande. Motalas Turistchef var närvarande och informerade om 

kommande aktiviteter inom kommunen. 

 

Den 22-23 oktober företog vi en kombinerad teaterkryssning till Åland med 

Cinderella. En mycket lyckad resa med 38 personer, varav några hade sina resp. med 

sig. 

 

Den 1 dec. hade vi vår traditionella julbuffé för veteranerna. Denna gång var vi i 

MAIF-paviljongen. Över 60 personer deltog denna gång. Maten kom ifrån Nykyrka 

och var mycket uppskattad. Jularboklubben spelade julmusik. Men mest var det 

kontakten med gamla arbetskamrater som skapade den fina stämningen i lokalen. 

Medlemmar med behov av personlig assistent är välkomna tillsammans med 

assistenten, som ofta är en anhörig. 

 

 

 

Motala den 13 mars 2007 

 

 

 

 

 Kaj Fälth   Elisabeth Johansson 

 

 

 

 

 Leif Hallin   Stig Ingesson 

 

 

 

 

 Eva Axelsson 


