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Organisation 
Styrelse: Ordförande Kjell Persson, v ordförande Inger Paulsson, sekreterare Curt 
Andersson, kassör Lennart Bohm och ledamot Christer Blomqvist.  
Suppleanter: Åke Paulsson, Lars-Erik Andersson, Birgitta Hägg, Bengt Lundgren och Alf 
Larsson. 
Webbansvarig: Åke Paulsson. 
Arbetsutskott har bestått av ordförande, sekreterare och kassör. 
Kontakt- och aktivitetsansvariga har för Trollhättan, Göteborg/Sjuhärad, Skaraborg och 
Dalsland/Värmland varit Leif Wetterlundh, Christer Blomqvist, Inger Paulsson och Bengt 
Lundgren. 
För gemensamma resor har Leif Wetterlundh ansvarat, tillsammans med Lennart Bohm.  
Ansvariga för verksamheten i historiegruppen har varit ordförande Kjell Persson och 
sekreterare Rolf A Johansson. 
 

Medlemsantal 
Antal medlemmar per den 31 december är 289. 
 

Möten 
Årsmöte var i Trollhättan, vid Folkets Hus Kulturhuset den 13 mars. 
Höstmöte var i Trollhättan, vid Innovatum den 13 november. 
 
Styrelsen har haft sex formella möten, den 28 januari, 13 mars, 27 maj, 9 oktober och 13 
november, därutöver har regelbundna ej protokollförda kontakter varit mellan 
styrelsemedlemmarna och inom arbetsutskottet. 
 
Historiegruppen har haft möte den 19 november. 
 
Ekonomi 
För verksamhetsåret erhölls bidrag från Vattenfall med 47 000 kr. 
I övrigt hänvisas till preliminär upprättad ekonomisk rapport för verksamhetsåret 2014. 
 
Företagskontakter 
Den 10 april hade Vattenfalls Veteraner i Forsmark bjudit in samtliga veteranföreningar till 
ett möte där agendan var att presentera respektive verksamheter, att diskutera 
gemensamma intressen och problem. Dessa möten anordnas vartannat år. Vid detta möte 
beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utarbeta ett förslag för samverkan 
med Vattenfall. Vid detta möte deltog ordförande, sekreterare och kassör. 
Vid ett uppföljningsmöte i Broby den 30 september presenterades ett förslag och där det 
beslutades att gå vidare med förslaget. Förslagets slutsatser är att presentera förnyelse, 
utvidga veteranbegreppet och att etablera en samverkansgrupp med Vattenfall. Vid detta 
möte deltog sekreterare och kassör. 
Under året har samarbetet mellan VVV och Folkuniversitetet fortsatt enligt det 
samverkansavtal som tecknats mellan parterna vilket gäller från den 1 november 2013. 
 
 
 



Lokal verksamhet  
De lokala programmen har under året haft en bred inriktning med allmänna möten, 
föredragshållning, studiebesök, dagsresor och med sommar- och luciafirande. 
Till de lokala träffarna brukar allt från 15 till 50 personer komma. 
 
De lokala mötena i Trollhättan sker vid Villa Elfhög, Göteborg/Sjuhärad träffas vid 
Vattenfalls anläggning vid Lärje, medan Skaraborg hyr lokal ”Midgård”. Dalsland/Värmland 
har sina träffar vid studiebesök eller vid andra aktiviteter externt. 
 
Årets långresa 
Den 24 augusti reste ett 50-tal veteraner till Harz i Tyskland med staden Goslar som 
utgångspunkt. Resan var under 8 dagar och arrangerades tillsammans med reseföretaget 
Trestad Stigen. 
 
Lokala arrangemang 
Trollhättan  
Trollhättans kommun informerar, besök vid Arvidstorps reningsverk, banken informerar om 
familjejuridik,Trollhättegillet visar bilder, bowling på Buddys, resa till Kinnekulle,  
tipspromenad med korvgrillning vid Gamle Dal, tipspromenad och grillning på Hunneberg, 
Trollhättegillet visar film, resa till Göteborg, julbord på Åh stiftsgård  och luciafirande i 
Missionskyrkan. 
 
Göteborg/Sjuhärad 
Under verksamhetsåret har 10 möten genomförts som tisdagsmöten i Lärje. 
Besök vid SKF i Göteborg, besök Volvo museet, besök Värö bruk, besök Grimeton 
radiostation, besök Göteborgs bryggerimuseum, besök Henriks Elprylmuseum och 
julavslutning. 
 
Skaraborg 
Under året har 5 möten genomförts som månadsmöten med kaffe och prat. 
Information från vårdcentralen om ”de äldres hälsa”, studiebesök vid Skallmeja Lantbruks- 
och hushålls museum, sommarutflykt, sommarträff på Herrtorps Kvarn, höstutflykt samt 
traditionsenligt julfirande.  
 
Dalsland/Värmland 
Fortsättning på studiecirkel för datakompetens, besök på Euromaint i Åmål, besök vid 
mjölkrobotanläggning i Åmål, industribesök, sommarutflykt, seniorträff med äldre 
veteraner, julfirande samt möten med kaffe och prat. 
 
Information 
Information har under året skickats ut tre gånger till medlemmarna per post. Många 
medlemmar använder även vår hemsida på internet för att få bra information. VVV har 
ambition att alltid ha aktuell information tillgänglig via denna informationskanal och hoppas 
att det framdeles blir allt fler medlemmar som har tillgång till internet.  
 
Trollhättan 2015-01-27 
 
Kjell Persson   Lennart Bohm  Curt Andersson 
Ordförande   Kassör   Sekreterare 
 
Inger Paulsson  Christer Blomqvist 
V ordförande   Ledamot 



 
 
 


