Vattenfalls Veteraner i f.d. Östsverige
Verksamhetsberättelse för perioden
20160101–20161231
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter:
Ordförande
Jan-Larry Holmberg
V Ordförande
Sune Berglund
Kassör
Gunilla Ingesson
Sekreterare
Elisabeth Johansson
Ledamöter
Eva Axelsson
Suppleanter
Ingela Gustafsson, Urban Cervin
Föreningen har haft 11 protokollförda möten, varav två st medlemsmöten.
Antalet medlemmar 20161231 var 117 st.

Genomförda aktiviteter 2016
Ärtsoppan åt vi i år i OK Motalas klubbstuga Råtorp den 25 februari. Vi gick en kort
tipspromenad i omgivningen varefter Larry informerade om orienteringsklubbens
verksamhet. Vi var 20 st medlemmar.
Årsmötet var i år den 25 mars som vanligt i Vattenfalls lunchrum på Medevivägen.
Efter mötet berättade Tom Åström om en pilgrimsvandring som startade i Sevilla och
avslutades i Santiago de Campostilla. 31 medlemmar deltog.
Måndagen den 18 april besökte vi Motala Arena och speedwaylaget Piraternas
hemmabana. 24 st medlemmar fick en intressant information om hur föreningen och
en speedwaycykel fungerar.
Den 17 maj åkte vi till Gnosjö Industrimuseum, en gemensam benämning på flera
museer med industriminnen i Gnosjö. På hemvägen stannade vi i Gränna och var på
André Museet. Utflykten avslutades med kaffe på vackra Grännaberget. 23 st
medlemmar deltog.
Brunneby Musteri besökte vi den 30 augusti. Besöket blev mycket lyckat och
intressant. Guiden Magnus Byman berättade historien om gården Brunneby som
funnits sedan 1200-talet. 22 medlemmar deltog.

Höstmötet var som vanligt förlagt till Viking Lines båt Cinderella besöktes av 22
medlemmar. En hel del idéer framkom på mötet som hölls den 4 oktober. Totalt var vi
37 st som var med på resan.
Ett besök på Styra Brunnsgård var inplanerat till den 3 november. Tyvärr blev ägarna
till gården sjuka så besöket får bli vid en annan tidpunkt, ev. våren 2017.
Den 24 november dukade vi åter upp vårt populära julbord i Vattenfalls lunchrum. 59
medlemmar var anmälda, kom åt och trivdes.
En gång i veckan motionerar ett antal medlemmar i Vattenfalls motionsrum i Motala,
samt att vi ett 15-tal medlemmar träffas en gång i månaden för att bara prata och
dricka kaffe.
Motala den 20 februari 2017
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