2020.03.31

Protokoll fört vid telefonmöte med ordförandena i Vattenfalls
Veteranföreningar tisdag 31 mars 2020.
Deltagare:
Namn
Lars-Göran Johansson
Ulla Holmberg
Per-Olof Ferm
Göran Lodin
Arne Larsson
Gunnar Lundberg
Jan-Larry Holmberg
Bengt Forss
Curt Andersson
Lasse Roos
Leif Bergvall
Kjell Svensson
Lars Herolf (extra)

Område/Region
Norr
Umeå
Älvkarleby
Östhammar
Uppsala
Stockholm
Öst
Västerås
Väst
sammankallande
Stenungsund
Oskarshamn
Ringhals
Ringhals

1.

Mötets öppnande, kort presentation av deltagarna
Sammankallande mötesordförande Curt Andersson hälsade alla välkomna,
varvid följde en kort presentation från varje deltagare.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Mötet valde sittande ordförande Curt Andersson som mötesordförande, samt
Kjell Svensson som sekreterare.

3.

Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes med tillägget att kommunikationslistan kanske
behöver en uppdatering.

4.

Vattenfalls verksamhetsstöd till föreningarna 2020,
- vilka bidrag lämnas av andra större företag till pensionärsföreningar?
Flera utav mötesdeltagarna hade kollat runt vad andra företag i resp region bidrog med till
sina veteranföreningar. Kontentan av denna research kan med några få undantag sägas vara
fördel Vattenfall, om vi tar i beaktande vad utfallet av verksamhetsstödet för år 2020 blev.

5.

Vattenfalls kontaktpersoner på Vattenfall
Alla deltagare var nöjda med sina kontaktpersoner. Dock skall sägas att alla kontaktpersoner
kanske inte agerar 100%-igt, men hjälper gärna till om föreningarna ber dem.

6.

Rekrytering av nya medlemmar
Om man tittar i Excel-bladet så är det endast 5 föreningar utav 13 som har gröna siffror när
det gäller nettoökning av medlemmar under 2019, nämligen Älvkarleby, Östhammar,
Uppsala, Öst samt Oskarshamn. Flera ansåg att de har svårt att nå nya medlemmar.
1

2020.03.31
Vattenfalls utskick till nyblivna pensionärer är ifrågasatt. Många undrar om det verkligen går
ut så många brev som man säger ifrån Vattenfall HR. Eftersom vi inte får oss tillgodo den
informationen om vilka som går i pension har det blivit svårt, om inte omöjligt, att kontakta
dessa nyblivna seniorer. Vattenfall hänvisar här bara till PUL, som väl numera inkluderas i
GDPR.
Mötet enades om att vi får göra ett försök till vid telefonmötet den 22 april.
7.

Utbyte av erfarenheter från föreningarnas verksamhet
Ur verksamhetsberättelserna kan man hitta ett och annat guldkorn, var alla överens om.
Vidare:
- Älvkarleby, Uppsala och Östhammar försöker ha gemensamma aktiviteter.
- Ulla informerade om att Sundsvall varit uppe hos Umeå för en träff.
- I väst har Trollhättan, Stenungsund och Ringhals ett etablerat kontaktnät sedan många år.
- Gunnar Lundberg inflikar att det är viktigt att tänka på relationen mellan kulturella och
energirelaterade ämnen vid aktiviteterna som vi har.

8.

Val av nästa ordförande och tillika sammankallande för nästa års ordförandemöte
Leif Bergvall valdes till nästa ordförande.

9.

Beslut om framtida former för samverkan med Vattenfall
Efter lite diskussioner, och mycket med tanke på rådande läget i Sverige nu, beslutades att
köra ett telefonmöte även den 22 april, dock med någon representant fysiskt närvarande.

10.

Val av representanter vid mötet med Vattenfall 22 april i Arenastaden
Mötet beslutade att:
- Gunnar Lundberg deltar fysiskt.
- Curt Andersson, Leif Bergvall samt Kjell Svensson deltar per telefon.
Mötet är planerat att hållas mellan kl 11.30 till 12.30.

11.

Förberedande av frågor inför mötet med Vattenfalls representanter 22 april
A) Kontaktpersonerna, hur sköts kontakten mellan dessa och Vattenfall HR?
B) Pensionsavgångarna, hur är egentligen processen kring dessa?
C) Utbetalningar av Verksamhetsstöden, varför delas dessa upp?
D) Har Vattenfall någon form av olycksfallsförsäkring vid resor till och från möten? Är
detta i så fall något som veteranföreningarna kan åtnjuta?
E) Personalavtal gällande el? Hur ser det ut idag för oss Veteraner?

12.

Övriga frågor
A) Behöver vår kommunikationslista uppdateras, eller räcker det med de uppgifter som står
i Excelbladet?
B) En viktig fråga i dessa tider av återhållsamhet med fysiska möten, var om Vattenfall
kunde hjälpa oss med någon telefonbrygga så att vi kunde ha våra styrelsemöten i
föreningarna via en sådan. Curt skickade en förfrågan till Vattenfall och svaret blev positivt.
Se nästa sida!
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Inför ett möte gör vi på samma sätt som inför detta mötet(dock med andra siffror):
- Ring in till telefonkonferensen på nr +46 10 47 30101.
- Konferensid är 9500586039# (OBS! Glöm ej att avsluta med #).
- Vidare måste värden för konferensen ange kod 8987 för att starta densamma.
13.

Nästa ordförandemöte
Tidpunkt för nästa telefonmöte beslutades till kl 10 tisdagen den 30 mars 2021.

14.

Mötets avslutande
Curt tackade deltagarna för visat intresse och avslutade mötet.

Sekreterare

Ordförande

Kjell Svensson

Curt Andersson
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