
Vattenfalls Ringhalsveteraner  
 

Protokoll från höstmötet 2012-10-16  
(59 medlemmar deltog) 

 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordning 
 

Ordföranden Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen 

godkändes. 

  

2. Val av protokolljusterare  
 

Till protokolljusterare valdes Stig Andersson och Olle Erixon. 

 

3. Aktuellt från styrelsen 
 

Ordföranden berättade om mötet med södra- och mellan Sveriges veteranföreningar där 

Ringhals stod som värd i år. Vattenfallsveteraner från Stockholm, Motala, Västerås, 

Forsmark/Östhammar, Stenungsund och Västsverige/Trollhättan samlades i INFO-center för 

att utbyta tankar och erfarenheter. Två veteranföreningar kunde ej komma (Uppsala och 

Älvkarleby) 

Ett besök på världsarvet i Grimeton gjordes. Ola Hernvall guidade och berättade historien 

bakom radiomasterna. 

Medlemsavgifter ser i stort lika ut i de olika föreningarna. (100-150 kr.) 

Fråga om gemensam hemsida ställdes. Bara tre föreningar har hemsida. (Ringhals, 

Västsverige (Trollhättan, Skara, Göteborg) samt Stockholm. 

Tanken på gemensam hemsida är nedlagd och beslut är taget om att kunna länka sig till 

varandras sidor (se www.rivet.se) Bilder och referat från besöket finns på vår hemsida 

Östhammar tar över värdskapet 2014.   

 

Till julbordet på Ästad gård den 4 december har styrelsen beslutat att avgiften betalas i 

samband med anmälan. 

 

4. Ekonomi 

 
Anders Nordman informerade om det ekonomiska läget.  

Aktiviteter som subventionerats under året är resan till Finland (57 deltagare varav 46 

veteraner) samt resan till Skövde/Ryttmästarbostället och julbordet på Ästad gård där vi 

räknar med 200 deltagare (160 veteraner och 40 respektive)  

Bidraget från Ringhals för verksamhetsåret 2012 är 153 kkr.  

Föreningen anger som syfte att främja kamratskap och god anda och bidrag ska löpande 

komma medlemmarna till godo. Underskott tas från från sparade medel. Deltagarna på mötet 

instämmer i detta på direkt fråga från ordföranden.  

Från och med 2012 prutas anslagen med 3%. (148 kkr för 2013) 

 

http://www.rivet.se/


 

5. Medlemsläget 

 
334 medlemmar i dagsläget. Det finns idag en del anonyma medlemmar.(Betalar in 

medlemsavgiften utan att uppge sitt namn) Anders lägger ner mycket arbete på att försöka 

spåra dessa. Uppge alltså namn när ni betalar. Meddela även ev. adressändring eller byte av 

telefonnummer när ni slutar. Anders får personuppgifterna från Ringhals. Vilka personer som 

pensionerats tar vi från tidskriften, ”I strömmen”.(Om medarbetare tagit aktivt beslut om att 

inte vilja figurera med namn i tidskriften får han/hon ansöka om medlemskap via styrelsen) 

 

6. Resor 

 
Finlandsresan blev flyttad från maj till augusti pga att TVO ej kunde ta emot oss vid den 

planerade tidpunkten. Resan i augusti blev mycket lyckad. 

 

Resan till Skövde och besök på Ryttmästarbostället blev också mycket lyckad. Från början 

var det planerat två bussar men deltagarantalet var så litet att det räckte med en buss. 

 

Torna gård besöktes på en halvdagsträff. 

 

Knut Wetterberg redogjorde för resplanerna 2013. 

På programmet står en resa till Halden och Oslo 28/5-30/5. I mån av tid planeras besök på 

Fredrikstens fästning och hällristningarna i Tanumshede. 

 

Som höstresa planeras ett besök på Statens Provningsanstalt (SP) i Borås samt ett besök på 

Dahlénmuseét i Stenstorp. 

 

Halvdagsbesök under rubriken ”Norra Hallands historia” är ännu ej fastställt. 

 

Ett förslag om att förlägga endagars resorna till våren och den längre resan till sensommar-

höst lämnades. Styrelsen tar med sig detta i kommande planering, dock är resan till Halden så 

långt framskriden att vi inte ändrar på något för verksamhetsåret 2013. 

Förslag på resa till Köpenhamn lämnades. 

 

7. Ringhals historia 
 

Jan berättade om arbetet som pågår med att samla in material för en bok som planeras vara 

färdig till jubileumsåret 2014 (Ringhals 40 år)  

En kommitte´ bestående av från Ringhals, Gösta Larsen och Ann-Sophie Gustavsson samt 

från veteranerna, Kerstin och Göte Björklund, Jan Sandgren, Marita Carlsson och Sten 

Bergman har sitt första möte idag (Läs 16/10). Som hjälp vid kommande intervjuer finns den 

av Torsten Bohl framtagna intervjumallen som i tillämpliga delar kan användas i kommande 

intervjuer. Det händelseregister (1994-2011) som tagits fram av Kurt Johansson ska också 

vara ett hjälpmedel att fånga för Ringhals specifika och intressanta händelser. Styrelsen 

uppmanar veteranerna att ta kontakt med kommitténs medlemmar om man känner att man vill 

delta i arbetet eller förmedla information som är intressant när Ringhals historia beskrivs. 

 

 

 



8. Utse nya rabattjägare 

 
Rabatterna som förhandlades fram med företag i främst Varberg för 2012-2013 löper fram 

tom 31 mars 2013. Styrelsen efterfrågade intresse från medlemmarna att ta upp arbetet med 

att förnya/utveckla avtalen. Ingen anmälde sig frivilligt.  

Styrelsen lägger upp frågan, om någon eller några kan tänka sig att ta på sig denna uppgift, på 

vår hemsida. 

 

9. Övrigt  

 
Jan Nilsson informerade medlemmarna om hur Veteranernas hemsida (www.rivet.se) är 

uppbyggd samt vad som finns där. (Protokoll från möten, reseskildringar, bilder, etc.) Mail-

adresser och telefonnummer till styrelsens medlemmar finns om någon vill ta upp något 

utanför ordinarie höst- och årsmöten. 

 

J-B Larsson slog ett slag för veteranbadminton i Ringhallen torsdagar kl. 0830 

 

Länkar till andra fritidsföreningar i Ringhals typ Firre, konstklubben, etc. efterlystes. Jan 

Nilsson tittar på detta. (Firre webbsida heter http://www.firre85.se)  

 

P-O Aronsson efterfrågade namnbrickor på deltagare vid resor alternativt att deltagarna 

presenterar sig själva vid rese tillfället eftersom det är svårt att ha koll på alla medlemmar. 

Styrelsen tar med frågan till nästa styrelsemöte. 

 

10. Avslutning 

 
Ordföranden avslutade mötet med att tackade deltagarna för visat intresse.  

 

 

Information från Ringhals AB  

 

Till dagens information hade vvd Björn Sjöström lyckats komma loss för att berätta för oss 

om allt som skett på Ringhals den senaste tiden. (Green Peace intrång på Ringhals 

industriområde, sprängdegen i trucken, etc.)  I den nya befattningen som Björn innehar ingår 

att ta hand om och samordna frågor i det längre perspektivet, medan vd tar hand om frågor i 

det kortare perspektivet.   

 

Underhållning av Jan Wolfhagen 
 

Som sista punkt för dagen gjorde Jan Wolfhagen ett bejublat uppträdande med imitationer och 

trolleritrick. 

Mötet avslutades med gemensam lunch i Videbergsborg 2. 

 

Frillesås 2012-10-16 

 

……………………….  Justeras ……………………………………………. 
 

Lars Nylander  Stig Andersson  Olle Erixon 
Kopierat av Jan N 2012-10-22 

http://www.rivet.se/

