Protokoll från Teamsmöte med Vattenfall HR och Veteranföreningarnas
representanter.

Datum:

2021-04-23

Deltagare: Caroline Lagergreen. Lotta Henry'sson och AnnakKarin Bassili Vattenfäll.
Lasse Roos och Ingrid Pettersson Stenungsund. Gunnar Lundberg Stockholm
och Håkan Gustavsson Umeå.

1.

Mötets öppnande
Ordföranden Lasse Roos hälsade välkommen och 1örklarade Teamsmötet öppnat.

2.

Ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande utså-us Lasse Roos och till sekreterare Ingrid Pettersson.

3.

Presentation av deltagarna
Deltagarna gjorde en kort presentation av sig siäh,,a.

4.

Godkännande av dagordning
Mötet beslöt att följa föreslagen dagordning.

5.

Teamsmöten med föredrag fiir alla veteranftireningar m m
Stockholrn har arrangerat Teamsr-nöten med föredrag där alla veteranföreningar har
inbjudits att deltaga. Ibland har upp till 200 personer deltagit. Mötena har varit rnvcket
uppskattade. Uppkopplingen är dock r,äldigt beroende av Bengt Ejenmark idag och det
skulle behövas fler personer. som är insatta i tekniken. Beslöts att AmaKarin
undersöker om Vattenfall har någon som kan genomfora en utbildning. Därefter görs en
kravspecifikation i samarbete Bengt E fcir att fastställa innehållet. Varje tcirening kan
Lrtse en eller flera. sorn är intresserade att delta i utbildriingen.

6.

Kort information om Veteranftireningarnas verksamhet

7.

202012021
Det har varit ett tuffi år p g a pandernin. inga fysiska möten. inga resor eller andra
aktiviteter har kutmat genon-rföras. Teamsmötena har därför varit mycket uppskattade
och forhoppningarna är att dessa forlsätter. Så snart restriktionerna lättar kommer
föreningarna återgå till f,-siska möten och aktiviteter där huvudsyftet är att träffas.
Kanske kan det också bli en mix av fysiska träffar och digitala möten. lngen förening
har helt pausat sin verksamhet. Stockholm har planerat ett Teamsmöte den 5 maj där
förre vd Magnus Hall gcr en bakåtblick om hur det var att vara vd pä Vattcntall.

lnformation om vad som händer på Vattenfall
Lotta Henrysson gav en översiktlig information om händelser inom Vattenfall bl a så
har vd Anna Borg deltagit i möte med Joe Biden m fl inför klimatmötet. Vattenfall r'ann
processen kring kärnkraften i T.vskland. Det styrande organet EGM har en ny
konstellation sedan november. Kerstin Ahlfbnt ny CFO. Christian Barthdl6my är nr'
CF{RO. Ulrika Jardfelt är ny chef 1ör BA Heat. Anna-Karin Stenberg är ny chef för BA
Markets och Helen Biström blir ny BU-chef för Vind fi'ån maj. Stora investeringar görs
i vindkrafl och det är ett fortsatt storl fokus på kärnkraft. Diskussioner kring
slutförvaring pågår. I Forsmarksbruk där Vattenlällgymnasiet (f d Forsmarks skola) nu
drivs av en extern partner så b.vgger Vattenfall elevboende {ör att mö.jliggöra ftr
riksintag till Sveriges bästa Tekniska gymnasium.
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