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Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL
Från årsmötet 2012-03-14 med Vattenfalls Ringhalsveteraner
1.

Mötets öppnande och parentation.
Mötet samlade 70 medlemmar.

1.1

Ordinarie ordföranden Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade
välkommen.

1.2

Ett ljus tändes och mötet höll en tyst minut för de medlemmar som avlidit
under det gångna året. Lennart Wilén läste en dikt.

2.

Godkännande av dagordningen för mötet.
Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes.

3.

Val av ordförande för mötet.
Kurt Johansson valdes.

4.

Val av sekreterare för mötet.
Lars Nylander valdes.

5.

Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Valdes Jan Nilsson och Sten Bergman.

6.

Fråga om kallelse till mötet skett på stadgenligt sätt.
Kallelsen, som skall vara utsänd 14 dagar före mötet, utsändes den 5 februari
2012. Frågan besvarades därför med ja.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse.
Jan Troedsson föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det
gångna årets verksamheter (Bilaga 1). Verksamhetsberättelsen godkändes av
mötet.

8.

Ekonomisk redovisning.

8.1

Föreningens ekonomi
Anders Nordman redovisade och kommenterade resultat- och balansräkning.
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Resultat- och balansräkningen 2011-12-31 visade att utfallet blev plus
12 400 kr. Budgeterat för medlemsavgifter var 31000 och utfallet blev 31000.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

9.

Revisorernas berättelse.
Kurt Johansson läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av
föreningens räkenskaper och förvaltning.
Ingen anmärkning meddelades

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan besvarades med ja.

11.

Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2012
Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2012 (bilaga 2)
föredrogs av Anders Nordman.
Fråga om föreningen finns registrerad hos Skattemyndigheten ställdes.
Föreningen är ej vinstdrivande och har endast medlemsavgifter som intäkt.
Deklarationsplikt föreligger därför ej.
Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet.

12.

Fastställande av årsavgiften.
Avgiften för 2013 skall vara 100 kronor.

13.

Val av ordförande för år 2012.

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jan Troedsson.
14.

Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två år (mandattid 2 år)
I enlighet med valberedningens förslag valdes Knut Wetterberg och
Lars Nylander.

15.

Val av två (2) suppleanter för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag valdes Marita Carlsson och
Sten Bergman.

16.

Val av två (2) revisorer för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag valdes Göran Embring och
Jörgen Wildheim.
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17.

Val av en revisorsuppleant för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag
omvaldes Ulf Borgman
18.

Val av tre (3) personer för 1 år till valberedning
varav en skall vara sammankallande

(mandattid 1 år)

Mötet valde Krister Egner (sammankallande) , Nils-Åke Lasson och
Anders Andersson.
19.

Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

20

Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.

20.1

J-B Larsson slog ett slag för badminton i Ringhallen. Motion, hälsa och trevlig
samvaro. Intresserade kontaktar J-B.

20.2

Karl-Erik Strömstedt hörde sig för om intresse av att starta upp Boulespel.
Bana finns i anslutning till husvagnsplatserna ovanför Ringhallen. Intresserade
tar kontakt med Karl-Erik.

20.3

Göte Björklund informerade om att den tidigare fria skidåkningen i Åkulla ej
längre gäller för Ringhalsveteranerna. Styrelsen tar upp detta med Gösta
Larsen att förhandla fram med Åkulla alliansen inför säsongen 2012-2013.

20.4

Ringhals historia. Kurt Johansson och Ann-Sofie Gustavsson redovisade
vad som gjorts hittills och vad planerna är för framtiden. Ett händelseregister
från åren 1994-2011 är framtaget från verksamhets- och miljöredovisning,
Ringhalsaktuellt, ”I strömmen” och diverse pressklipp. Antalet händelser är för
närvarande 150 men blir nog c:a 300 när det är klart.
Händelserna kommer att ligga till grund för en ny bok som planeras utges
2014. Ringhals firar 40 års jubileum 2014. Den nya boken om Ringhals
kommer att ha titeln ”Ringhals från avveckling till utveckling”.
Ann-Sofie berättade om kulturprojektet som startades upp hösten 2011.
Efterfrågan på den tidigare utgåvan ”Från ingenting alls till Ringhals” är
stor och i mars planeras ett nytryck av denna bok.
Ett vittnesseminarium kommer att hållas i Ringhals i maj.
(Vattenfalls kulturarvskommité)
Ringhalsveteranernas styrelse kommer att bli inblandade på ett eller annat
sätt. Kerstin Björklund har redan lämnat över nedtecknade berättelser från
Ringhalsanställda.
Kurt vädjar till veteranerna om ytterligare hjälp och inspel till händelseregistret.

20.5

Knut Wetterberg meddelade att 51 medlemmar redan anmält sig till Finlands resan den 21/5-24/5.
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20.6

Ingrid Larsson efterlyser fler anmälningar till besöket på Torna gård i
Väröbacka den 11/4.

20.7

Knut informerade om höstresan till Ryttmästargården i Skövde. Resan
kommer att göras någon dag mellan 5-12 september.

20.8

Jan Troedsson informerade om att på www.rivet.se finns information om hur
du kan beställa tidskriften ”Vattenfall Magazine”

20.9

Fråga om vad som krävs för Ringhalsbesök?
Fyra krav skall vara uppfyllda.
- Föranmälan
- Registrerad (Ringhals pensionär)
- Ciceron (bevakat område)
- Giltig säkerhets- och skyddskurs (3 år)

20.10 Rabatter : Marita Carlsson har tillsammans med Bernt Garhall förhandlat
rabatter för medlemmarna på olika företag i Varberg. Listan på www.rivet.se
kommer att uppdateras. Biläggs utskicket till medlemmarna.
20.11 Jan Troedsson informerade om att Jan Nilsson har tagit över som webbmaster
efter J-B Larsson.
20.12 Jan Sandgren efterlyste ett inköp av en enkel bandspelare för att underlätta
intervjuer av Ringhalsveteraner och anställda som ett led i att fånga historik.
Styrelsen tar med frågan.
Kerstin Björklund och J-B Larsson avtackades med varsin fruktkorg som en
uppskattning för nedlagt arbete i styrelsen då de avgick i och med årets möte.
21.

Mötets avslutande
Kurt Johansson överlämnade ordförandeklubban till Jan Troedsson som
avslutade mötet. Därefter intogs lunch i matsalen Videberg 2.

Väröbacka 2012-03-14

Lars Nylander
/sekreterare/
……………………………
Kurt Johansson

Justeras:

……………………
Jan Nilsson
……………………..
Sten Bergman
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Utanför årsmötet
Björn Johansson berättade om och visade fotografier ”då och nu” från Varberg
med omnejd.
Information om Vattenfall och Ringhals gavs av Lars Eliasson .
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