Vattenfalls Veteraner i Öst
Verksamhetsberättelse för perioden
2021-01-01 – 2021-12-31
Styrelsen och styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande ledamöter:
- Ordförande
Jan-Larry Holmberg
- Vice ordförande
Bo Lönn
- Kassör
Göran Hansson
- Sekreterare
Clas-Inge Hagdahl
- Ledamot
Elisabeth Johansson
- Suppleanter
Eva Axelsson, Lisbeth Tendler
Styrelsen har haft 9 st. protokollförda styrelsemöten. På grund av pandemin har
platserna för styrelsemötena varierat, 3 st. möten har hållits utomhus i Råssnäs,
3 st. möten har hållits per telefon, 2 st. möten har hållits i Motala
Orienteringsklubbs stuga och 1 st. möte har hållits på Vattenfalls kontor i
Motala.
Årsmötet
Årsmötet fick även detta år skjutas fram på grund av pandemin men kunde så
småningom hållas den 21 oktober i SMK Motalas restaurang vid Dunteberget i
Motala. Mötet samlade 30 medlemmar. Föreningen bjöd på smörgåsar och dryck
och ett uppskattat föredrag hölls av Boije Ovebrink om hans tid som
Truckracingförare.
Medlemmar
Föreningen hade vid utgången av 2021 131 st medlemmar.
Aktiviteter
På grund av pandemin har samtliga aktiviteter i form av resor och studiebesök
ställts in under 2021. Medlemmarna har istället träffats under säkra former
utomhus och fikat tillsammans, de flesta fikaträffarna har varit i Råssnäs
fritidsområde i Motala. 7 st. fikaträffar har anordnats under året med ett varierat
deltagande om ca. 10-25 st.
Några aktiviteter har genomförts inomhus under hösten när pandemin hade
klingat av betydligt och flertalet medlemmar hade blivit vaccinerade. Den 25
aug. träffades 25 st. medlemmar på Furulid där föreningen bjöd på våffla med
hjortronsylt och därtill kaffe eller annan dryck.

Det traditionella julbordet spisades den 25 nov. av 60 st. medlemmar, denna
gång träffades vi i Motala AIF:s paviljong i Motala.
Ett antal gemensamma digitala möten för alla Vattenfalls veteranföreningar har
genomförts där några medlemmar från Öst deltagit.
Historikgruppen, som jobbar med att ta fram en bok om region Östs historia, har
under året jobbat vidare och målet är att ha en färdig bok till försäljning vid
2022 års julbord.
Styrelsens ledamöter tackar medlemmarna för förtroendet som visats oss under
det gångna verksamhetsåret.
Motala den 11 jan. 2022
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