
SVERIGES KÄRNTEKNISKA SÄLLSKAP 

Box 6242 

102 34 Stockholm    

 

Kallelse till årsmöte i Sveriges Kärntekniska 
Sällskap 
 

Tid:  Fredagen den 28 mars 2014 kl. 09.15 – 16.00 (årsmöte 14.30-16.00) 
Plats: Ågestaverket, Vidjavägen Farsta (Studiebesök) 
 Ågesta golfklubb, Vidjavägen 3, Farsta (Lunch, föredrag och årsmöte) 
 
 
Nu är det åter dags för årsmöte i Sveriges Kärntekniska Sällskap! Denna gång 
träffas vi vid en kärntekniskt och historiskt mycket intressant plats, nämligen 
Ågesta kärnkraftvärmeverk! 

Anmälan till årsmötet och till studiebesöket görs senast 2014-03-20 till 
info@karnteknik.se. Vänligen meddela: 

• Namn 

• Personnummer 

• Ev. företagstillhörighet 

• Deltagande enbart vid lunch och årsmöte eller hela dagen inkl. 
studiebesöket 

• Ev. matallergier eller behov av annan mat än kött (en kötträtt är 
förbeställd) 

Notera att antalet besökare till Ågestaanläggningen är begränsad till 20 personer, 
så vänta inte för länge med anmälan. 

Under årsmötet kommer ändring av stadgar att föreslås. Ett förslag till ändringar 
bifogas denna kallelse i enlighet med SKS stadgar §9. 

 

Agenda för dagen finns på nästa sida. 

 

Välkommen! 

 

SKS styrelse genom 

Calle Berglöf, ordförande Sveriges Kärntekniska Sällskap 



Agenda 
 
 

09.15 Samling vid Ågestaverket  

09.30 Studiebesök på Ågestaverket. 
Notera att besöksslingan innefattar branta trappor och trånga utrymmen. 
Stadiga skor och oömma kläder är att föredra. Gravida medges ej tillträde. 

12.00  Förflyttning till Ågesta Golfklubb 

12.30 SKS bjuder på lunch 

13.30 Föredrag. Alf Lindfors: Hur har erfarenheter från Ågesta påverkat dagens 
reaktorer? 
Alf, tidigare vice VD för Vattenfall och VD för Forsmark, arbetade på Ågesta 
under 2 år på 70-talet. 

14.30 – 16.00 Årsmöte 

1. Mötet öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll 
4. Fråga om mötets behöriga utlysande 
5. Föredragning av styrelsens berättelse 
6. Föredragning av föreningens bokslut samt revisorernas berättelse 
7. Fastställande av balansräkningen och beslut i fråga om föreningens vinst 

eller förlust 
8. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Verksamhet och budget för 2014 samt fastställande av årsavgift 
10. Beslut angående ändring av stadgar 
11. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor 
12. Val av ordförande för en tid av ett år 
13. Val av styrelseledamöter för en tid av två år 
14. Val av suppleanter för en tid av ett år 
15. Val av en revisor jämte en suppleant för denne 
16. Val av valberedning 
17. Övriga frågor 
18. Mötet avslutas 


