
Vattenfalls Veteraner i Stockholm 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED FÖRENINGSSTÄMMA 

Onsdagen den 14 mars 2018 kl 13.00 

Du kallas härmed till 2018 års föreningsstämma i Nordiska Museets samlingssal.  
Ingång genom museets stora port. Meddela i receptionen att du tillhör Vattenfalls Veteraner.  
 
Museet öppnar kl 10.00. Veteranerna är välkomna att besöka museet utan kostnad denna dag. Det pågår 
flera utställningar; Hem och bostad, Mitt 50-tal, Nordiskt ljus, A toile, Dukade bord med mera. Läs mer på 
http://www.nordiskamuseet.se/utstallningar  
 
På museet finns möjlighet att äta bricklunch som serveras från kl. 11.00. 

 
PROGRAM 
Kl. 13.00  Kort inledning  

Kl. 13.05 Bo Diczfalusy har arbetat med energifrågor under hela sin karriär, både i 
näringslivet, i regeringskansliet, internationellt i IEA och senast som 
huvudsekreterare i Energikommissionen. Bo kommer att reflektera över vad 
som hänt inom energiområdet de senaste 40 åren och ventilera några 
synpunkter både på dagsläget och hur det kan gå i framtiden. Missa inte denna 
spännande exposé över svensk och europeisk energipolitik. 

Kl. 13.50  Pausgympa och information om gymnastiken, Marianne Kling. 

Kl. 14.10  Det är nu nionde året i rad som Vattenfalls Veteraner håller sitt Årsmöte på 
Nordiska Museet. Det är på tiden att vi får lära oss mer av museets intendent 
Cecilia Hammarlund-Larsson om den fantastiska byggnad där vi samlats. 
Stilen är historisk med spännande arkitektoniska detaljer och med flera för tiden 
moderna tekniska lösningar. Vilka var museets grundare Artur Hazelius och 
arkitekten Isac Gustaf Clasons ursprungliga planer för byggnaden? Vad blev 
byggt, och inte, och varför?   

Kl. 14.45  Bensträckarpaus 

Kl. 15.00  Föreningsstämman öppnas 

Kl. 15.45       Stämman avslutas.  

Därefter bjuds deltagarna på kaffe och smörgås i stora hallen med tillfälle att prata vidare 

med nya och gamla Veteraner. 

Varmt välkommen till Årsmötet och Föreningsstämman! 

Styrelsen 
 

Kommunikationer till Nordiska Museet: Spårvagn 7 från Kungsträdgården via Nybroplan, buss 67 från 
Frösundavik via Odenplan och Östra station eller Djurgårdsfärjan. 

Bilagor: Verksamhetsberättelse med bilaga, resultat- och balansräkning, förslag till budget och 
årsavgift för 2018, revisorernas rapport samt valberedningens förslag. Detta material kommer INTE att 

finnas tillgängligt i pappersform vid Årsmötet. 
               

Dagordning för föreningsstämman – se omstående sida.   

http://www.nordiskamuseet.se/utstallningar


Vattenfalls Veteraner i Stockholm 

Ordinarie föreningsstämma 2018 
Dagordning  

1. Val av ordförande och sekreterare för stämman  

2. Val av två justeringsmän  

3. Fråga om kallelse till föreningsstämman skett på behörigt sätt  

4. Styrelsens verksamhetsberättelse  

5. Ekonomisk redovisning  

6. Revisorernas berättelse  

7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av           
disponibla medel  

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar  

9. Fastställande av budget för kommande år  

10. Fastställande av årsavgiften  

11. Val av styrelse  

12. Val av ordförande  

13. Val av två revisorer och en suppleant  

14. Tillsättande av valberedning  

15. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor  

16. Övriga frågor  
 

Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse med bilaga, resultat- och 

balansräkning, förslag till budget och årsavgift för 2018, revisorernas 

rapport samt valberedningens förslag har skickats till samtliga 

medlemmar, antingen via e-post eller brev. Inga pappersexemplar 

kommer att finnas tillgängliga vid möteslokalen.   

 

Program för Årsmötet – se omstående sida 

Föreningens telefon 08 739 50 45 stängs från och med 1 april. Har 

du Internet sköter du i första hand alla kontakter med Veteranerna via 

den kanalen. Om du inte har tillgång till Internet och efter den 1 april vill 

anmäla dig till en aktivitet utan avgift, eller har frågor om någon aktivitet, 

ringer du till den som står som ansvarig för aktiviteten i programmet. Om 

du vill ändra eller komplettera dina uppgifter i medlemsregistret ringer du 

Bengt Ejenmark 070 539 65 72. Har du frågor om medlemsavgiften 

kontaktar du Inger Norberg, 073 027 61 20. 


