
    GÖTA – VETERANERNA 

         VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2018 

Styrelsen för Göta-Veteranerna får härmed avge följande berättelse över verksamhetsåret 
2018. 

Styrelsens sammansättning för arbetsåret har varit: 

Ordf. Svante Sjöberg   Festkom.  Else-Marie Gustafsson 
V. ordf. Göran Andersson   Doris Levin 
Sekr. Klas Helmerson    Curt Henning 
Kassör Jan-Olov Andersson   Anders Lillieqvist 
Ledamöter Lars Bjelksjö                        Revisorer Lars Forslund 
 Leif Wiegurd    Britt-Marie Lundin 
  
Styrelsen har under sitt 66:e verksamhetsår haft två protokollfört styrelsemöte samt 
ett flertal telefonkontakter. 

Medlemsantalet vid årets slut är 90 Göta-Veteraner. Vi har 14 000 kronor på banken, pengar som ska användas 
för trevliga sammankomster och utflykter. 

Tyvärr har vi förlorat två av våra medlemmar som de flesta av oss kände väl, Dieter Bergau och Tommy Forsman 
Vi minns och tänker på dem och hedrar deras minne. 

Årsmötet och efterföljande årsfest hölls den 18 februari 2018 i Spinnhuset på Långholmen,  

Årets försommarträff – Sillunchen - hölls på Jungfruholmarna den 18 maj där 34 veteraner deltog i det fina 
försommarvädret. Stämningen var som vanligt god och med flera nubbevisor, Efter måltiden tackade Svante 
festkommittén för dagens arrangemang. 

Den 29 augusti ordnade Göta-veteranerna en utflykt till Pythagoras industrimuseum i Norrtälje samt till Wira bruk. 
22 veteraner deltog 

Den 9 dec. hade vi traditionsenligt Luciakaffe i Spinnhuset med saffranslängder, hembakt, pepparkakor mm och 
glögg. Glädjande många hade kommit så vi var 48 talet veteraner som hade ett par timmars trevlig samvaro. 
 
Det blev lotteri som vanligt och pristagarna fick välja fritt från prisbordet som bestod av en mängd priser skänkta 
av Leif Wiegurd. Vi tackar Leif för fina priser. Med önskan om God Jul & Gott Nytt År avslutades en trevlig 
eftermiddag. 

Informationen till medlemmarna har skett via e-post eller postverket samt på GSS hemsida där veteranerna har 
en egen flik. 

Stockholm den 9 februari 2019. 

Svante Sjöberg  Göran Andersson Klas Helmerson 
Ordf.  V.ordf.  Sekr. 

Jan-Olov Andersson Lars Bjelksjö     Leif Wiegurd 
Kassör  Ledamot  Ledamot


