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Anteckningar från samverkansträff med ”Vattenfalls 
Veteranföreningar i Mellansverige” i Östhammar 2014-04-09,10. 

Deltagare: 

 

Östhammar. Alf Lindfors, K-F Ingemarsson, Nils-Erik Paulin och Cay Olofsson 

Ringhals. Jan-Olof Engblom, Lars Gomersson, Knut Wetterberg och Anders Nordman, 

Stenungsund. Sven-Göran Allansson 

Västerås. Bengt Forss och Jan Ihrelius 

Stockholm. Lars Jacobsson och Sven-Erik Åkerlind 

Region Öst. Rolf Johansson, Elisabeth Johansson 

Uppsala. Kurt Lindgren och Gunnar Årvik 

Västsverige. Curt Andersson, Lennart Bohm och Kjell Persson 

 

Program 140409 

18-21 Flexibel ankomst till Forsmarks bruk för de som behöver övernattning. 

- Lätt måltid och informell samvaro 

- övernattning 

Program 140410 

09.00-10.00 Samling i Forsmarks herrgård  

 - kaffe och macka 

10.00-11.00   Aktiviteter, händelser och åtgärder 

   - föreningsvis presentation   

11.30-12.30   Syfte och målsättning med  veteranföreningar 

   - föreningarnas grundläggande syn   

12.30-13.30 Lunch 

13.30-14.30   Förbättring av medlemsaktiviteten 

  - föreningarnas syn på medlemsaktiviteten   

14.30-15.00 Sammanfattning och avslutning 

 

Deltagarna samlades i Forsmark herrgård där Alf Lindfors hälsade alla välkomna över en 

kopp kaffe och smörgås. 

 

Information och aktiviteter lämnades av följande föreningar: 

 

Region Öst: 

 
120 medlemmar. Julbord 
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Ringhals: 

 
335 medlemmar. Utgett bok ”Vår egen historia” 

 

Stenungsund: 

 
105 medlemmar. 3 dagars resa till Skåne. Kurs i hjärt/lungräddning 

Julbord 

 

Stockholm: 

 
• Verksamhetsberättelse 2013 

• > 500 (500) medlemmar  

• Omsättning ca 300.000 

• Nyckeltal: Antal medlemmar. Antal deltagare totalt, antal av medlemmarna som 

deltar, besök hemsida, engagerade personer förutom styrelsen, 

rekryteringsprocent 
• Knappt 700 deltagare i arrangemangen ”all time low”? Hur vända trenden? 

– 8 månadsmöten, årsmötet inräknat 

– En dagsresa, 3 Vandringar, studiebesök 
– Julfesten i nya personalmatsalen 

• E-postutskick till mer än 2/3 av medlemmarna 

• Mycket bra fungerande hemsida 

 

Uppsalaområde: 

154 medlemmar, 150 kr medlemsavgift. 

Arbetar med sin hemsida 
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Västerås: 

 
Verksamhetsberättelse för år 2013 

 
Styrelsens sammansättning under året: 

Martin Stattin ordförande 

Monica Olsson kassör 

Bo Nilsson sekreterare 

Gunilla Jangendahl Åberg ord. ledamot 

Jack Levin ord. ledamot 

Bengt Forss suppl. 

Birgitta Örnstedt suppl. 

Styrelsemöten 

Styrelsen har utöver årsmötet i mars haft fem protokollförda sammanträden och i huvudsak 

arbetat med planering och genomförande av aktiviteter enligt kalendarium för år 2013. 

Ekonomi 

Vattenfalls anslag för år 2013 halverades till 12100 kr och påverkade vår verksamhet negativt.  

En planerad höstresa inställdes och en sparsam verksamhet i övrigt har medfört att 

föreningens ekonomi har varit god. Årets resultat visar på ett överskott om 5823 kr och 

beloppet överförs till år 2014. 

Medlemsantal 

Antalet medlemmar är för närvarande 97 personer. 

Föreningens verksamhet 

Föreningens verksamhet år 2013 har omfattat följande aktiviteter: 

 Månatliga träffar på Harrys pub i Västerås. 

 Årsmötet den 14 mars samlade 27 deltagare i samband med en uppskattad 

 Ålandskryssning. 

 I april besökte 20 medlemmar Vattenfalls nya kontor i Solna och därefter en 

 guidad och intressant rundtur på Nationalarenan, Freinds Arena i Solna.    

 27 medlemar deltog i Vårresan den 30 maj till Sahlins strutsfarm i Borlänge 

  och därefter ett besök på Stentryckeriet i Vikmanshyttan 

 En planerad höstresa till Norrköpings industrimuseum blev inställd.  

 Ett planerat studiebesök vid Västerås Räddningstjänst i oktober månad ersattes 

 med ett trevligt besök och ostprovning på Vernergården i Karbenning och 

 därefter gemensam lunch i Ängelsberg 

 I september påbörjades planering för projektet Vår historia, minnen från vår 

 tid vid ÄD2 och BGK. Projektet beräknas pågå under några år och  

 målsättningen är att samla in och föreviga händelser och berättelser från 

 medlemmarnas yrkesverksamma tid vid ÄD2 och BGK. Första inspelade mötet 

 genomfördes 26 nov. Vattenfall Kulturkommitté bedömer projektet 

 intressant och har lämnat ekonomiskt bidrag till inspelningsutrustning   

 Vid Julbordet den 5 december deltog 38 medlemmar och sammankomsten 

 avslutas med trevlig underhållning 
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Västsverige Trollhättan: 

 
290 medlemmar 

Stabilt medlemsantal 

Organisatoriskt med fyra lokala områden 

● Trollhättan 

● Göteborg/Sjuhärad 

● Skara 

● Dalsland/Värmland 

● Ekonomi 

● Medlemsavgift 2014  150 kr 

● Medlemsavgift 2015  175 kr 

● Omsättning ca 400 kkr/år 

● Inga subventioner på våra resor 

● Övergripande gemensamma aktiviteter 

● Årsmöte 

● Höstmöte 

● Dagsresa under våren 

● Långresa 7-8 dagar (augusti/september) 

● Dagsresa under hösten 

● Lokala aktiviteter 

De lokala programmen har en bred inriktning  

● Allmänna möten 

● Föredragshållning 

● Studiebesök 

● Dagsresor 

● Sommarfirande 

● Luciafirande 

● Övrigt/ historiegruppen 

● Studiebesök 

● Åmåls travbana 

● Motala motormuseum 

● Göteborgs Energi Elyseum 

● Ringhals 

● Onsala Rymdobservatorium 

● ABB Kabeldon 

● Borås Tidning tryckeri 
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● Nolby Gård 

● Göteborgs Remfabrik 

● Resor 

● 2013 års långresa gick till Åland, 4 dagar 

● Resa i Västergötland 

● Från ”Backstuga till Herresäten vid Hunneberg” 

● Dagnäs julmarknad 

● Herrtorps Kvarn 

● Resa i Dalsland 

● Resa till Kinnekulle 

● Årets långresa blir till Hartz i Tyskland, 8 dagar 

● Syfte och målsättning 

● Att skapa och upprätthålla kontakter emellan pensionerade arbetskamrater samt verka 

för ömsesidiga kontakter mellan VVV och Vattenfall 

● Skapa förutsättningar för en social gemenskap genom att ordna lokala träffar/möten, 

gemensamma utflykter och emellanåt någon längre resa. 

● Verka för att bevara företagets historia med bäring på Trollhätte Kraftverk och 

Vattenfall Västsverige. 

● Medlemsaktivitet 

VVV styrelse har diskuterat hur vi kan få fler medlemmar och hur vi kan bidra till ett 

ökat engagemang i verksamheterna. 

Det som går att se är att människor har många aktiviteter och har svårt att hinna med 

allt. Konkurrensen om medlemmarnas intresse är stort, många föreningars verksamhet 

är riktade mot pensionärerna. Tex 

●  Pro Trollhättan 

● Aktiva Seniorer 

● Gamla Trollhättepojkar  

● Många av VVV:s medlemmar har uppnått en hög ålder och är därför inte aktiva. 

● Dagens och framtida pensionärer ser sig själva inte som så gamla att man ska gå med i 

en förening för pensionärer, många kommer heller inte att känna någon större 

samhörighet med Vattenfall. 

Deltagande i aktiviteter: 

● Flerdagsresa fulltecknade 

● Dagsresor fulltecknade 

● Studiebesök 20-40 pers. 

● Föredrag 20-50 pers. 

● Lokala möten 20-50 pers. 

● Studiecirklar 15-30 pers. 

● Årsmöte/höstmöte 70-80 pers. 

● Frågeställningar för en ökad medlemsaktivitet 

● Mindre antal lokala möten 

● Större ambition för programutbud vid 

●  färre lokala möten 

● Fler dagsresor 

● Program för nyblivna pensionärer, inbjudan till informationsmöten 

● Teaterbesök/konserter 
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Forsmark Östhammar: 

 
Sen senast 

  startat en hemsida för att kommunikation och informationssökning 

  infört årsplan med tidsbestämd aktiviteter 

  aktivitetsenkät - vad efterfrågar medlemmarna 

  föredrag vid varje månadsmöte i samklang med föreningens syfte 

  permanent kontaktman vid Vattenfall  

  I Röret 
 studieresor   - kultur-/industriminnen eller speciella önskemål   

  lokala arrangemang  -stadsvandring eller besök i närområdet 

 utbildning   - hjärt-/lungräddning , första hjälpen och risker i närmiljön 

 datorvana   -stimulering och övning (70% datoranvändare idag) 

• Syfte och målsättning med  veteranföreningar 

• -  grundläggande syn på ”syfte och målsättning” 

Veteran 

-  person som har stor erfarenhet inom ett visst område = erfaren senior 

Erfarenhet 

-  yrkeskunskap, kamratskap, upplevelser och minnen  

  

Veteranförening  

-  medlemmar som delar en gemensam erfarenhet = erfarenhetsbank  

Vattenfalls Veteraner 

- delar erfarenheten av anställning i Vattenfall = Vattenfallare 

Medlemsaktivitet 

deltagandet i förekommande aktiviteter 

     Verksamheten styrs av en Årsplan  
  Vår och Jul utflykt 

  deltagande i vårutflykt 20 till 40 medlemmar 

  deltagande i Julresa  50-70 medlemmar och respektive 

 Månadsvisa lunchmöten andra onsdagen i månaden 

 medlemsmöte med redovisning från styrelsen 

 föredrag om ämne i anknytning till syfte och målsättning  

 deltagande 25 – 35 medlemmar 

  

 Gymnastik/motion i Forsmark med efterföljande gemensam lunch 

   deltagande 10 -15 medlemmar 

förbättrad medlemsaktivitet 
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Är vi nöjda? 

 medlemsenkät utförd  

 aktivering av ”passiva” medlemmar  

Driver vi utvecklingen ?  

 diskussion om ev. kultur aktivitet 

 utbildning, fortbildning i datoranvändande 

Väl fungerande hemsida   

 http://vf-veteraneriosth.se/  

 

 

Lära av andra som denna konferens ! 

 

 
Karl-Fredrik beskrev beslutsprocessen 

 

Sammanfattning: 

En arbetsgrupp bildades för att för Vattenfall beskriva mervärden med att veteranföreningarna 

finns som resurs. Skall vara klart till oktober. 

 

 

 

 

Alf Lindfors lämnade över stafettpinnen till, Stockholms veteranförening, som står för 

värdskapet 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vf-veteraneriosth.se/
http://vf-veteraneriosth.se/
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Mailadresser: 

Östhammar alf@lindfors.de 

Västerås martin.stattin@telia.com 

Stockholm lars.g.jacobsson@bredband.net 

Region öst blich@telia.com 

Västsverige 35persson@live.se , ordf@wvet.se 

Stenungsund bertil.lundwall@telia.com 

Ringhals jan.troedsson@telia.com 

Uppsalaområdet arvik@swipnet.se 

Älvkarleby sven_birger@hotmail.com 

Umeå kurt.bergkvist@telia.com 

Sundsvall lorudd@telia.com 

Norr hansake@vuollerim.se 

 

 

 

Östhammar 2014-04-13 

 

Vid protokollet   Bilder 

    

Cay Olofsson    N-E Paulin 


