
Vattenfalls Veteraner i Stockholm 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED FÖRENINGSSTÄMMA 

Torsdagen den 12 mars 2020 kl 13.00 

Du kallas härmed till 2020 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; Arktis – medan isen smälter, British så in i Norden, Mode-
pop up, Hem och bostad, Mitt 50-tal, Smycken, Traditioner, Sapmi 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 Kärnkraftsfrågorna har varit på tapeten en längre tid och det är viktigt för oss 
Veteraner att förstå Vattenfalls planer och agerande. Christopher Eckerberg, 
som är med i ledningsgruppen för BA Generation, kommer därför att berätta om 
besluten att ta R1 och R2 ur drift och planerna för övriga reaktorer. Men vi 
kommer också att få höra om trovärdigheten i CO2-neutraliteten för 
långsamväxande biomassa som också diskuterats flitigt, liksom mål och 
mening med den nyinrättade vattenkraftfonden.  

Kl. 13.55  Litet pausgymnastik. Den leds av Marianne Kling som också informerar om 
gymnastiken.  

Kl. 14.15  Som vanligt blir det ett föredrag om en av Nordiska Museets aktuella 
utställningar. I år handlar det om ”Arktis – medan isen smälter” Intendent Karin 
Dern på Nordiska Museet kommer att berätta om Arktis, mitt under polstjärnan, 
där meridianerna strålar samman och tidzonerna upphör. Arktis är hem åt fyra 
miljoner människor. I tusentals år har människorna här levt tillsammans med 
isen. Nu får du höra om isens historia och framtid – men framförallt om de 
människor som bor i dagens Arktis. Passa gärna på tillfället att se utställningen 
före Årsmötet.  

Kl. 15.00  Bensträckarpaus 

Kl. 15.15       Föreningsstämman öppnas 

Kl. 16.00       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 T-Centralen (Klarabergsgatan) via Nybroplan 
eller buss 67 från Frösundavik via Odenplan. 

Bilagor: Verksamhetsberättelse med bilaga, resultat- och balansräkning, förslag till budget och 
årsavgift för 2020, revisorernas rapport samt valberedningens förslag. Detta material kommer INTE att 

http://www.nordiskamuseet.se/utstallningar


finnas tillgängligt i pappersform vid Årsmötet. 
               

Dagordning för föreningsstämman – se omstående sida.   

 

Vattenfalls Veteraner i Stockholm 

Ordinarie föreningsstämma 2020 
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 för det gångna 

verksamhetsåret 

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 2020, 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 

 


