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1. Mötets öppnande 

Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna.  

 

      2.  Föregående mötes protokoll   

Lades med godkännande till handlingarna. Åtgärdslistan gicks igenom och vi 

bockade av de punkter som var klara. Lars fyller på nya punkter och skickar ny 

lista till styrelsen. 

       

      3.  Rapporter och skrivelser  
Ingrid och Knut deltog i Hallands Bildningsförbund”Uppspelsdag” på Varbergs 

teater den 31 oktober. Många bra framträdanden gjordes och vi fick en broschyr 

över olika händelser som går att boka nästa år. Kanske något passar till årsmötet 

i mars. Beslut fattas på styrelsemötet i januari. 

 

Jan har svarat på förfrågan från Vattenfall i Tyskland om att få kontakt med vår 

förening. Han har hänvisat frågan till veteranföreningen i Stockholm. 

 

Jan kontaktar I Spanne om det gjorts några ytterligare framsteg mellan 

”Vattenfall AB och Vattenfalls veteraner i Stockholm” angående arbetet med att 

uppfylla rollen som ”ambasadör” för Vattenfall och eventuell medverkan från 

övriga Veteranföreningar i Sverige (akt 15).    

 

      4 Ekonomi  
Anders informerade om att vår ekonomi ser bra ut. 

Jan, Anders och Knut har haft ett möte med Carolina Kvarnström för att reda 

upp hur vi ska förfara med våra fakturor. Beslutades att alla fakturor skall 

skickas till Ringhals AB c/o Anders  för kontroll och vidarebefordran till 

Carolina. 

 

      5. Medlemsläget 

Antalet medlemmar idag är 308. Den differens som funnits har Anders lyckats 

reda ut, vilket innebär att två personer betalat två gånger. Dessa medlemmar har 

betalat även för 2012 och behöver således inte något inbetalningskort nästa år. 
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Två nya medlemmar hade tillkommit och till dessa har Kerstin idag skickat allt 

erforderligt material, vilket även inbegriper inbjudan till julbordet, med 

anmodan att snarast anmäla sig om intresse finns att delta. 

 

 6. Resor 
Den 7-10 maj nästa år gör vi en resa på 4 dagar till Finland. Åbo, Olkiluoto, 

Helsingsfors. Lars undersöker vem som kan vara kontaktman på kärnkraftverket 

(akt 16). 

 

Början av september 2012 åker vi till Ryttmästarbostället i Skövde, en dag. 

 

Våren 2013 två dagar till Halden och Fredriksstad. 

 

Till årets julbord är idag 193 personer anmälda. Beslutades att alla som anmält 

sig får komma med.  

Buss 1 går från Göteborg, ansvariga Lars och Kerstin. Går direkt till Ästad. 

Buss 2 går från Kinna via Varberg, ansvariga Ingrid och ? 

Buss 3 går från Varberg, ansvariga Jan T med hustru 

Buss 4 går från Falkenberg via Varberg, ansvariga Jan N och Knut. 

 

Jan hälsar välkomna i Ästad i båda rummen. Börjar i det mindre och de får även 

börja med julbordet. Därefter blir det stora salen där vi gör någon form av 

bordsindelning för att slippa köbildning. 

 

De som sitter i lilla salen får gå in till den stora för att se och höra Jörgen 

Mörnbeck. 

 

      7. HLR 

Inget nytt. 

 

      8. Övriga frågor  
Varbergs-och norra Hallands historia. 

Inget nytt sedan förra mötet. 

 

Ringhals historia. Inget nytt.  

 

Hemsida. JB och Jan N ska träffas efter mötet och gå igenom  

hur överlämnandet av uppgifterna ska ske. Jan vill gärna ha många foton för att 

lätta upp innehållet. Kerstin skriver en God Jul-önskan till medlemmarna. 

 

Tätare medlemsmöten. 

På höstmötet togs frågan om intresse finns att träffas en bestämd dag/månad 

med bara trevlig samvaro över en kopp kaffe med dopp. Vilar till nästa 

styrelsemöte (akt 10). 

 

Julgåvor. Liksom tidigare år skänker vi 1000 kr till Almers hus. 

Chokladaskar delas ut till; Post o kop (2), Carolina Kvarnström, Helene 

Nilsson, Bernt Garhall, Eva-Lena Larsson och Bodil Berntsson. Jan sköter detta. 
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9.  Årsmötet den 14 mars. Underhållning bestämmer vi på januarimötet. 

 

10. Övrigt. Anders informerade om svårigheter som dykt upp med Skatteverket där 

man inte själv får gå in och kolla upp medlemsregistret. Man måste i förväg 

beställa tid för att få hjälp. Kostnad? Jan N trodde sig ha en lösning på 

problemet så att inte så många behöver kollas upp den vägen. 

 

11. Veteranträff med övriga föreningar bestämdes till den 3 maj nästa år. Jan 

snickrar ihop ett program. Filmsalen bokad från  09 – 16 samt fika på 

förmiddagen och eftermiddagen. Fikar vi i Grimeton måste vi avboka på Info. 

Påminn om detta eftersom det förmodligen är någon annan som tagit över efter 

mej då (akt 17).   

 

 

12. Nästa möte blir den 18 januari. Samma tid (OBS. 09.30) i Turbinen 

 Bokad är även hörsalen den 14 mars för årsmötet. 

 

10. Ordförande avslutade mötet. Därefter intog vi gemensam lunch i 

Videbergsborg2. 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

Kerstin Björklund   Jan Troedsson 


