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 Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ledamöter: 
 
 Ordförande  Rolf Johansson 
 V ordförande Stig Ingesson 
 Kassör  Gunilla Ingesson 
 Sekreterare Elisabeth Johansson 
 Ledamöter  Eva Axelsson, Sune Berglund och Lena Nilsson 
 
 Föreningen har haft 8 st protokollförda möten varav 2 st medlemsmöten 
 Antal medlemmar 20131231 var 118 st. 
 
 
 Genomförda aktiviteter 2013 
  
 Årsmötet hölls torsdagen den 4 april och vi var i Vattenfalls lunchrum. 
 Ett 30-tal medlemmar mötte upp och fick efter mötesförhandlingar höra 
 Kjell Wadsby berätta om Vattenfall Eldistribution. Föreningen bjöd på 
 smörgåstårta. 
 
 Den 23 april var vi (24 st) på besök i Landsarkivet i Vadstena. Vi blev 
 sakkunnigt guidade av Stefan Ingesson, ett riktigt intressant utflyktsmål. 
 Efter rundturen drack vi kaffe och smörgås på Leksaksmuseét. 
 
 Naturrum vid Tåkern besökte vi onsdagen den 22 maj. Intresset var 
 tyvärr minimalt och vi var bara ett fåtal medlemmar. Vi kommer att göra 
 ett nytt besök till Naturrum vid ett senare tillfälle. 



 
 Tisdagen den 27 augusti åkte ett 30-tal medlemmar till gruvan i 
 Zinkgruvan. En strålande vacker dag när vi fick trevlig guidning av 
 gruvområdet, intressant och givande. Vi fortsatte till Best Western hotell 
 där vi åt god mat innan vi avslutade utflykten med ett besök på 
 Chokladfabriken Venus i Askersund. 
 
 Industrimuseet i Motala Verkstad besökte vi den 24 september. Vi var 
 27 st som visades runt av kunnig guide. Efter drack vi kaffe och åt våffla 
 på Café Mallboden. 
 
 Höstmötet var även i år på Viking Lines båt Cinderella. Den 16-17 
 oktober samlades ca 30 medlemmar för avfärd till Mariehamn. Mötet 
 hölls på båten och var givande och många bra idéer framfördes. 
 
 Vårt traditionella julbord var uppdukat torsdagen den 28 november. 60 
 medlemmar kom och åt med god aptit. Ett mycket uppskattat inslag 
 bland våra träffar. 
 
 Styrelsens ledamöter tackar medlemmarna för det förtroende som 
 visats oss under det gångna verksamhetsåret, och de avgående 
 ledamöterna ställer sina platser till förfogande. 
 
  
 Rolf Johansson  Stig Ingesson  Gunilla Ingesson 
      
 
 
 Elisabeth Johansson  Eva Axelsson 
   


