
  
  



Förslag dagordning  
1. Mötets öppnande  
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning  
3. Fastställande av röstlängd  
4. Fastställande av dagordning  
5. Val av ordförande för mötet  
6. Val av sekreterare för mötet  
7. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare  
8. Verksamhetsberättelse  
9. Ekonomisk berättelse  
10. Revisorernas berättelse  
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
12. Behandling av propositioner  
13. Behandling av motioner  
14. Fastställande av årsavgift till föreningen  
15. Fastställande av budget  
16. Fastställande av verksamhetsplan  
17. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet  
18. Val av styrelseordförande (1 år)  
19. Val av styrelseledamöter (2 år)  
20. Val av suppleanter för ordinarie styrelseledamöter (1 år)  
21. Val av en revisor (1 år)  
22. Val av en revisorsersättare (1 år)  
23. Val av valberedning (1 år)  
24. Övriga frågor  
25. Mötets avslutning  
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Bilagor  
5. Val av ordförande för mötet  
Styrelsen föreslår Johan Mattsson som ordförande  
 
8. Verksamhetsberättelse  
Styrelse  
Stefan Engström Ordförande  
Hans-Olov Johansson Sekreterare  
Tommy Andersson Kassör  
Gun Andersson Ledamot 
Mats Bergström Ledamot  
Johan Wedin Suppleant 
 
Medlemmar  
Förening har under verksamhetsåret minskat till 221 medlemmar till den 31 December 2020, 
Anledningen till detta är att man under migreringen från det gamla medlemssystemet till det nya, 
har hittat ett antal dubbletter, rensat medlemmar som avlidit mm.  
Därför minskade antalet som berättades på tidigare årsmöte. .  
 
Kommentar: 
Majoriteten av de nya medlemmar som anslöt sig till VU gjorde det med gratis medlemskap i 2 
år. Dessa börjar från i år 2021 att betala för sitt medlemskap.  
 
Historisk utveckling: 

2017 2018 2019 2020 
Medlemmar 118 184 242 221 
Betalande - 161 188 
% betalande - 87,5% 77,6% 
 
Inre verksamhet  
Styrelsen har under 2020 haft ordinarie styrelsemöten samt 1 konstituerande styrelsemöte då ny 
ordförande Stefan Engström röstades in på föregående årsmöte i September 2020. 
 
Vi har även sett över föreningsstadgar så att den harmoniserar bättre med SVF:S Stadgar.  
Därför är denna med till genomsyrning på dagens årsmöte och röstning att fastställas enligt 
Veteranerna Upplands Stadgar som kräver röstning på 2 årsmöten innan den kan fastställas. 
 
Styrelsen har även arbetat med Veteranpärmen, frågor som berör både Sveriges 
Veteranförbund samt Veteranerna Uppland.   



Yttre verksamhet  
Föreningen har under 2020 bedrivit några stycken månadsträffar i Uppsala och i Enköping innan 
Covid tog ett fast grepp om de aktiviteter som planerades och därför bordlades alla aktiviteter.  
Tyvärr behövde också FN-Dagen ställas in pga. de hårdare restriktioner som kom veckan innan.  
 
Veteranlotsen har haft i snitt en lotsning i månaden, men har stagnerat mycket pga. pandemin.  
Ekonomi  
Föreningens ekonomi är mkt god. Se Revisionsberättelse. 
 
Slutord  
Förening visar god vilja till expansion och till föregångsmannaskap, föreningen har ett mycket 
gott rykte kring sig vilket vi vill fortsätta sprida och utveckla framöver tillsammans med er 
medlemmar.  

 
9–10 Ekonomisk berättelse & Revisorernas berättelse  
Se bilaga 

 
12. Behandling av propositioner  
Inga inkomna  
 
13. Behandling av motioner 
Inga inkomna  
 
14. Fastställande av årsavgift till föreningen  

- Inga förändringar.  
 
15. Fastställande av budget  
Styrelsen föreslår följande: 
- Minst 60% av budgeten ska gå till verksamhet som gynnar föreningens medlemmar, 
exempelvis fester, föreläsningar, idrottstävlingar.  
- Ca 10% Marknadsföringsbudget  
- Ca 10% ekonomisk avsättning  
- Ca 20% administrativa kostnader, bankavgifter etc  
 
16. Fastställande av verksamhetsplan  
Q1 och Q2 2021: 
På grund av samhällsläget så har styrelsen inga aktiviteter planerade förutom löpande 
styrelsearbete.  
Dock hoppas vi på att kunna genomföra en träff i vår Veteran Park Lördag 29 Maj. 
 
 
 
 



Q3 och Q4 2021: 
Styrelsen hoppas på att vi ska kunna genomföra ett antal aktiviteter under andra halvåret 2021. 
 
- Bryggeri Ångkvarn 1:a onsdagen varje månad  
- Månadsträff Enköping Sista måndagen varje månad  
- Genomföra träff i Östhammar 
- Scandic Nord (Brunsch/Frukost + Föreläsning) 
- FN Dagen firande 
- Julbord 
- Middag/Grill/Picknick på Ärna 
 
17. Ärenden som senast vid dagordningens fastställande förelagts mötet  
Inga inkomna.  
 
18. Val av styrelseordförande  
Styrelsen föreslår omval Stefan Engström 
 
19. Val av styrelseledamöter  
Styrelsen föreslår följande personer för omval som ordinarie styrelsemedlemmar:  
Tommy Andersson 
Hans-Olov Johansson  
Mats Bergström 
 
- Gun Andersson sitter 1 år till. 
 
20. Val av suppleanter för ordinarie styrelseledamöter  
Styrelsen föreslår omval Johan Wedin  
 
21. Val av en revisor  
Styrelsen föreslår omval Katarina Svensson  
 
22. Val av en revisorsersättare  
Styrelsen föreslår omval av Björn Wadelius 
 
23. Val av valberedning  
Styrelsen föreslår följande nyval av följande personer till valberedningen.  
- Björn Wadelius 
- Sören Axelsson 
 
Styrelsen föreslår omval Mari L 
 
24. Övriga frågor  



- Styrelsen föreslår mindre förändringar i nuvarande stadgar för Föreningen Veteranerna 
Uppland. Dessa är bifogade till årsmötet.  
De huvudsakliga förändringarna innebär att vi uppdaterar namnet på Sveriges 
Veteranförbund. Vi förändrar även några textstycken för att passa med Sveriges 
Veteranförbunds nya stadgar.  

  


