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Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL
Från höstmötet 2011-10-19, 67 medlemmar deltog.

1.

Mötets öppnande och godkännande av dagordning
Ordföranden Jan Troedsson, öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Dagordningen godkändes. Till protokolljusterare valdes Torgny Olsson och Jan
Sandgren.

2.

Aktuellt från styrelsen
Ordföranden presenterade styrelsen som utsågs på årsmötet så att även nya medlemmar
känner till oss.
Till julbordet på Ästad gård var tills idag 134 personer anmälda. Ingrid efterlyste
mobiltelefonnummer för att kunna nå medlemmarna vid ev förseningar när vi ska ut och
resa.
Bernt Garhall, som sagt ifrån sig uppdraget som” rabattfixare” informerade om de
rabatter som finns idag. Tydligen används de och anses vara bra att ha. Tillsammans
med Marita Carlsson ska han gå igenom läget och lovade stanna kvar tills årsmötet.
Ordföranden informerade om en skrivelse som kommit från Veteranföreningen i
Stockholm som haft möte med Vattenfalls Kommunikations- och Corporate Social
Responsibility chefer i aug 2011 för att hitta metoder för stöd i arbetet med att uppfylla
rollen som ”ambassadörer” för Vattenfall mm. Vi följer det fortsatta arbetet.

3.

Föreningens ekonomi
Anders Nordman informerade om det ekonomiska läget och det ser bra ut.
Antalet medlemmar är idag 306.
Det är viktigt att nya medlemmar kontaktar Anders Nordman eller någon annan i
styrelsen innan medlemsavgift betalas in.
Han berättade också om nya rutiner för inpassering till industriområdet och att man
måste ha föranmälan.

4.

Årets utflykter
Resor som gjorts i år är 15-årsjubiléet samt en resa till Hallandsås och Järnvägsmuséet i
Ängelholm, besök på Derome industrier och en Ringhalsdag.
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Nästa års aktiviteter.
Knut Wetterberg informerade om förslag till kommande resor. En resa till Finland till
våren(4-dagars), Ryttmästargården i Skövde (en dag) till nästa höst och till
Halden/Fredrikstad våren 2013.
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Ringhals historia
Kurt Johansson fick efter midsommar ett uppdrag av Ringhals att uppdatera Folke
Kroons ursprungliga händelseregister till dagens datum.
Han hade ett möte i september med Gösta Larsen samt Ann-Sofie Gustavsson, som är
den som ska hålla i det från Ringhals sida.
Det hela skall mynna ut i en bok som beräknas vara klar till 40-årsjubiléet 2014.
Samverkan med museet i Varberg ska fortsätta.
Övrigt
Fråga om tätare medlemsmöten kom upp. Då det visade sig finnas ett visst intresse
bestämdes att på försök börja i februari med ett första möte. En kontaktperson bör utses
som håller ihop det hela.
Lennart Wilen har varit i kontakt med Torna gård i Väröbacka om att få komma dit och
höra dess historia. Förslagsvis till våren. (Norra Halllands historia).
Ordföranden informerade om att vi till våren ska ha möte med övriga veteranföreningar
i mellan- och västra Sverige här på Ringhals. Då ska vi bl a besöka Grimetons
radiostation.
Därefter avslutades den formella delen av mötet mötet
Information från Ringhals AB mm
Till dagens information hade vd Bertil Dihné lyckats komma loss för att berätta för oss
om allt som skett på Ringhals
Till att börja med stod han vid ingången till lokalen och tog i hand och hälsade på alla
som gick in. Mycket trevligt! Därefter berättade han på ett enkelt – och för alla
begripligt sätt - om vad som strulat under året. Och det är ju en hel del det. Det mesta
har vi kunnat läsa och höra om i medierna, men nu fick vi en bättre inblick i vad alla
förseningar beror på. Hans information var mycket, mycket uppskattad av alla och vi
hoppas han kan komma tillbaka till årsmötet i mars för att fortsätta med det som inte
hanns med.
Som sista punkt för dagen besökte oss en trio som kallar sig ”Antikviteterna” som
underhöll med sång och musik.
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Slutligen åt vi lunch tillsammans i Videbergsborg 2.
Bua 2011-10-19
Kerstin Björklund
Sekr

Justeras …………………………………………….
Torgny Olsson
Jan Sandgren

