
VATTENFALLS VETERANER I STOCKHOLM 
 

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020  
Styrelsen för Vattenfalls Veteraner i Stockholm får härmed avge följande 
berättelse över verksamheten år 2020, föreningens 29:e verksamhetsår. 
 
Medlemsaktiviteter i sammandrag 
 

Ett färre antal aktiviteter än vad som ursprungligen planerades har genomförts under 
året p.g.a. Corona pandemin. Trots det har våra aktiviteter samlat drygt 500 
medlemmar samt utöver det ytterligare 80 medlemmar från andra veteranföreningar i 
och med att vi till årets sista månadsmöte även bjöd in medlemmar från samtliga 
Vattenfalls svenska veteranföreningar. Medföljande har 37 gånger deltagit i våra 
arrangemang. 
 
Vi har under året genomfört 15 aktiviteter för våra medlemmar inklusive årsmöte och 
4 månadsmöten. 
 

Månadsmöten 

 

P.g.a. rådande pandemi har vi varit tvungna att ställa in 4 möten, 2 under våren och 
2 under hösten. Vi har genomfört 4 månadsmöten i och med att vi arrangerade ett 
extra månadsmöte i december, 2 under våren och 2 digitala möten under hösten. 
Energifrågor har behandlats på samtliga månadsmöten. På vårens månadsmöten har 
dessutom filmer från Vattenfalls historiska arkiv visats. Dessa filmvisningar, med 
efterföljande kommentarer, har blivit uppskattade inslag i verksamheten. 
 

15 januari: Rekordmånga medlemmar, 142 stycken, deltog vid årets första möte, med 
Vattenfalls VD Magnus Hall.  Magnus informerade om bakgrund till nedläggningen av 
Ringhals 1 och 2 samt att kvarvarande reaktorer kommer att drivas in på 2040 talet. 
Magnus beskrev vidare Vattenfalls arbete mot det uppställda målet ”Fossilfritt inom 
en generation”.  
 

19 februari: Månadsmötet besöktes av 75 medlemmar. Eva Halldén, VD för Svensk 
Kärnbränslehantering, SKB, presenterade bolaget och redogjorde vidare för SKB:s 
långsiktiga arbete med att ta hand om använt kärnbränsle. 
 

7 april: Månadsmötet ställdes in p.g.a. rådande pandemi  
 

7 maj: Månadsmötet ställdes in p.g.a. rådande pandemi 
 

8 september: Månadsmötet ställdes in p.g.a. rådande pandemi 
 

14 oktober: Månadsmötet ställdes in p.g.a. rådande pandemi 
 

20 november: På detta, vårt första digitala, månadsmöte deltog 41 medlemmar.  
Lars Bergman, professor i nationalekonomi, redogjorde för sin studie ”Spänning på 
hög nivå” angående nätreglering och dess investerings- och 
förstärknings/utbyggnadsbehov. Detta möte förlöpte mycket väl ur såväl 



innehållsmässig, som teknisk och administrativ synvinkel. Genomförandet fick klart 
godkänt av deltagarna utifrån genomförd enkät.  
 

10 december: Eftersom det första digitala månadsmötet förlöpte så väl beslutade 
styrelsen att fortsätta med denna form tills vidare. Vid detta, vårt andra, digitala 
månadsmöte bjöd styrelsen även in medlemmarna vid de övriga veteranföreningarna 
i Sverige. Totalt anslöt sig drygt 140 medlemmar till mötet. Mikael Nordlander, 
portföljansvarig på Vattenfall, redogjorde för Vattenfalls satsning på fossilfri 
stålproduktion, Hybrit-projektet. Mikaels presentation blev mycket uppskattad. 
 

Kultur 

 

Den 24 januari besöktes Hallwylska Museet av 32 deltagare. Två representanter från 
museet, som var klädda i tidsenliga kläder, framförde ett rollspel över husets och 
dess ägares historik. En mycket trevlig och intressant aktivitet. 
 

Den 4 februari var vi 37 stycken som besökte Stockholms Stadshus. En representant 
från Stadshuset berättade om uppförandet av Stadshuset och dess fantastiska salar 
och inredning. 
 

Den 12 februari gick 49 deltagare på Liljevalchs Vårsalong för en guidad visning. 
Detta årliga arrangemang är mycket populärt. 
 

Den 13 oktober arrangerade vi en extrainsatt skulpturvandring i Marabouparken. 
Endast 8 veteraner deltog på denna aktivitet p.g.a av smittorisken. Både Marabous 
och parkens såväl som skulpturernas historik presenterades.  
 

Friskvårdsinsatser  
 

Gymnastik har bedrivits vid Hässelby Strand kyrkans motionslokal i form av 
gymnastik där ca 13 medlemmar och 4 medföljande har deltagit vid 7 tillfällen innan 
gymnastiken stängdes den 11 mars. 
 

Vandringar: Styrelsen satte under hösten in ett antal extra utomhusaktiviteter som 
kompensation för inställda ordinarie inom- och utomhusaktiviteter. 
 

16 september, vandring runt sjön Judarn i Bromma tillsammans med 7 veteraner. 
 

22 september, vandring på Kärsön med 7 veteraner 
 

30 september, vandring inklusive svamputflykt företogs till Väsby hage på 
Ekerö/Munsö. Vår ciceron, mykologen Mattias Andersson, från Stockholms 
svampvänner delgav 10 veteraner sin kunskap om svampar. 
 

7 oktober, på vandringen i Bromma koloniträdgårdar och runt Kyrksjön deltog 9 
veteraner samtidigt som gedigen information om Bromma Kyrka gavs. 
 

20 oktober, vandring runt Lillsjön, tillsammans med 11 veteraner. 
 

12 november, vandring på Ekerö med 8 veteraner. 



 

Inställda aktiviteter (förutom inställda månadsmöten enligt ovan) 
 
26 mars, vandringen Drottningholmmalmen. 
22-23 april, resa till Oskarshamn, Clab & Aspölaboratoriet.  
28 maj, vandring och besök i moské. 
4 juni, resa till Roslagen och besök på Åland. 
13 augusti, surströmming på Gubbhyllan. 
27 augusti, vandring på Essingeöarna.  
17 september, Stockholms Stadsmuseum. 
8 oktober, vandring och besök moské vid Åsöberget. 
3 december, julfest. 
 

Medlemsantal 
 

Vid 2020 års slut hade föreningen 489 medlemmar.  Föreningen har under året fått 
21 nya medlemmar samtidigt som 26 gamla medlemmar fallit ifrån. Troligen har 
pandemin bidragit till att så få nya medlemmar har anslutit sig trots 
värvningskampanjer.   
 

Ekonomi (föregående års siffror inom parentes) 
 

Verksamhetens kostnader har under året uppgått till 96 326 kr (516 000 kr) 
Anledning till de låga kostnaderna är att vi har varit tvungna att ställa in så många 
aktiviteter p.g.a. rådande pandemi. Årets kostnader har mer än väl täckts av 
medlemmarnas årsavgifter, avgifterna för deltagande i de olika arrangemangen samt 
verksamhetsstöd från Vattenfall om 89 000 kr.  
 
Mål och nyckeltal 
 

Under året har ett antal nyckeltal definierats, målsatts och följts upp i avsikt att 
utveckla styrningen av föreningen. 
 

 

                       Mål 2020        Utfall 2020     Utfall 2019 

Medlemsantal   500      489   494 

Deltagande medlemmar  250      196   256 

Deltagande i aktiviteter                     1.000                507            1.038 
 

Styrelsens arbete 
 

Styrelsen har lagt ner ett stort arbete på att planera, genomföra och följa upp 

medlemsaktiviteter. Styrelsen har i år haft tätare möten i och med att verksamheten 
hela tiden har planerats om och anpassats till rådande smittoläge liksom 
uppdateringar till medlemmarna dels genom utskick dels genom uppdateringar på vår 
hemsida. Därutöver har ledamöterna fortlöpande administrerat föreningens ekonomi, 
medlemsregister och övrig verksamhet. Arbetsprocesser har vidareutvecklats och 
ansvar fördelats och preciserats. Därutöver har ett stort arbete lagts ned på att 
genomföra och tekniskt administrera digitala möten samt uppföljning av dessa. 



Styrelsen har också diskuterat föreningens strategi och har för avsikt att aktivera fler 
medlemmar i utformningen av verksamheten. 
 
Utveckling av samarbetet med Vattenfall AB 
 

Styrelsen har varit engagerad i att åstadkomma en bättre samordning mellan 
veteranföreningarna i landet och att identifiera områden där Vattenfall AB och 
Veteranerna kan stötta varandra. Sålunda har vi under året t.ex. genomfört ett digitalt 
månadsmöte med deltagare från samtliga andra veteranföreningar. Det utvecklade 
samarbetet mellan veteranföreningarna och Vattenfall AB har bland annat resulterat i 
att veteranföreningarna kunnat bidra med historieskrivning, imagebärande mm. På 
styrelsens uppdrag har P-O Nilsson och Thorstein Watne gått igenom villkoren för 
elavtal för veteraner. Information om de fördelaktiga reglerna har delgivits samtliga 
veteranföreningar. 
 

 

Information till medlemmarna 
 

Till ca 450 av medlemmarna, som meddelat sina e-postadresser, har utskicken gjorts 
via e-post. Antalet medlemmar med mailadresser ökar successivt. Övriga, ca 50, har 
fått brevutskick. Antal utskick är i normalfallet 4 st per år. I år har dessutom skickats 
information och påminnelser i ökad utsträckning ut till medlemmarna i och med att 
programmet succesivt har förändrats. Föreningens hemsida uppdateras snabbt med 
aktuell information om aktiviteter och möten samt med information från t ex 
styrelsemöten och referat och bilder från genomförda aktiviteter. 
 

Vår Facebook-sida som skapades förra året för att engagera medlemmarna att dela 
med sig av relevant information och ännu ett sätt att värva nya medlemmar, påminna 
om kommande aktiviteter samt berätta om genomförda evenemang har i dagsläget 
106 medlemmar anslutna. 
 

Årsmöte 

 

Den 12 mars genomfördes årsmötet med tillhörande föreningsstämma på Nordiska 
Museet. Enbart 37 medlemmar deltog på detta möte med anledning av pandemin. 
Annars brukar årsmötet vara mycket välbesökt och populärt. Mötet inleddes med 
föredrag av Christoffer Eckerberg, Vattenfall Affärsområde Generation. Christoffer 
berättade om den nya Vattenkraftsfonden, Vattenfalls syn på kärnkraften och om 
frågan om biobränslenas bidrag till minskade CO2-utsläpp. Sedan informerade 
Nordiska Museets intendent Karin Dern om den pågående utställningen ”Arktis 
medan isen smälter”. Därefter genomfördes föreningsstämman och sist avtackades 
avgående ordföranden, Lars Jacobsson. Mötet avslutades som vanligt med kaffe och 
smörgås och livliga samtal mellan deltagarna. 
 

Förtroendevalda 
 

Styrelsens sammansättning efter föreningsstämman 12 mars 2020 är följande: 
 

Gunnar Lundberg ordförande 

Mats Johansson vice ordförande, sammankallande i Programgruppen 



Britt-Marie Charfi sekreterare 

Inger Norberg ekonomi 
Stefan Olsson kassör 
Morgan Andersson Programgruppen 

Nils Andersson Programgruppen 

Hélène Blomberg rekryteringsansvarig 

Gun Andersson hedersledamot (adjungerad) 
 

Adjungerad till styrelsen för hantering av medlemsregistret och för data/IT- 
frågor är Bengt Ejenmark. Ledamöterna har inget arvode för sitt arbete. 
 

Vid föreningsstämman avtackades styrelsemedlemmarna Lars Jakobsson, Bosse 
Andersson och Ulla Stolt-Gustavsson. Nya styrelsemedlemmar blev Gunnar 
Lundberg, Nils Andersson och Hélène Blomberg.  
 

Styrelsen har haft stor hjälp av aktiva medlemmar som ansvarat för olika 

insatser. Marianne Kling har ansvarat för gymnastiken. 
 

Vid stämman återvaldes Kerstin Lindholm och Hans Ristborg till revisorer med 

Berthold Eriksson som revisorssuppleant. 
 

Till valberedning utsågs Lars Jacobsson (sammankallande), Lars Asplund och 

Birgitta Sundström. Avgående valberedare Ingvar Spanne avtackades. 
 

Stockholm den11 januari 2021 
 
 
 
 
Gunnar Lundberg  Mats Johansson  Inger Norberg 
Ordförande  Vice ordförande  Ekonomi 
 
 
 
 
 
Britt-Marie Charfi Stefan Olsson  Morgan Andersson 
Sekreterare  Kassör 
 
 
 
 
 
Hélène Blomberg Nils Andersson 


