Vattenfalls Veteraner i f.d. Östsverige

Verksamhetsberättelse för perioden
20150101-20151231
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter:
Ordförande
Rolf Johansson
V Ordförande
Sune Berglund
Kassör
Gunilla Ingesson
Sekreterare
Elisabeth Johansson
Ledamöter
Eva Axelsson
Suppleanter
Jan-Larry Holmberg, Urban Cervin
Föreningen har haft 10 protokollförda möten, varav 2 st medlemsmöten.
Antalet medlemmar 20151231 var 111 st.
Genomförda aktiviteter 2015
I år återkom vi med att äta ärtsoppa med varm punsch, vi var på Charlottenborgs
slott och 27 st medlemmar mötte upp.
Den 24 mars hölls årsmötet i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen i Motala och
besöktes av 22 medlemmar. P-G Andersson från Motala Hembygds- och
museiförening berättade om Verner von Heidenstam och Övralid på ett mycket
inspirerande sätt. Efteråt bjöds på smörgåstårta och kaffe.
Ett besök på plast och skyltföretaget ULÖ-plast gjordes den 14 april. Företaget som
är Vattenfallskund var mycket gästvänligt, bjöd på en intressant visning och kaffe
med wienerbröd.
Motala Motormuseum, ett av Motalas mest besökta museer besökte vi den 19 maj.
32 medlemmar var med på en visning och efteråt serverades kaffe.
I augusti var första besöket efter sommaruppehållet ett besök på Kornettgården. Ett
privat museum som består av uppbyggda miljöer med många tusen bruksföremål. Vi
drack kaffe med ett utsökt gott kaffebröd och tittade runt på många kul saker.
Höstmötet var även i år förlagt till Ålandsbåten Cinderella, onsdag-torsdag 23-24
september 22 st medlemmar deltog livligt i mötet under onsdagen och många bra
förslag kom fram.

Bröderna Franzén, Mixum AB, som tillverkar delikatesser till livsmedelsbutiker runtom
i Sverige besöktes av 23 st medlemmar den 20 oktober, ett intressant och
välsmakande besök.
Den 26 november dukade vi upp årets populära julbord i Vattenfalls lunchrum på
Medevivägen. 55 medlemmar kom åt och trivdes. Det är så roligt att så många
kommer till vårt arrangemang.
Styrelsens ledamöter tackar medlemmar för det förtroende som visats oss under det
gångna verksamhetsåret, och de avgående ledamöterna ställer sina platser till
förfogande.
Motala den 2 februari 2016
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