Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL
Från styrelsesammanträdet 2012-01-18
Närvarande: Jan Troedsson
Ingrid Larsson
Kerstin Björklund
Anders Nordman
Knut Wetterberg
Lars Nylander
B-M Löfstedt
JB Larsson
Jan-Erik Nilsson
Bengt Wahlqvist

ordf
vice ordf
sekr
kassör
klubbmästare
suppleant
”
webmaster
” (blivande)
valberedn sammankallande

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. Knut påpekade att Finlandsresan skulle gå
av stapeln i april och inte i maj. Han undersöker med S&S-resor om det går att
ändra till maj. Lars fyller på nya punkter och skickar ny lista till styrelsen.

3.

Rapporter och skrivelser
Diskuterades hur ofta avlämning till arkivet i Varberg ska ske. Sekreteraren har
en pärm med samlade alster mellan 2007-2009. Kanske bra att vänta med
överlämnandet tills den nye sekreteraren fått ta del av materialet. Vart femte år
ansågs vara en bra avlämningsperiod. (akt 18)

4

Ekonomi
Anders informerade om att vår ekonomi ser bra ut. Han har idag lämnat över
bokslutet till Bengt Hansson (revisor) för genomgång.
Vi drog över Ringhalsbidraget med ca 2000:-. F ö är ekonomin god.
Fakturor gällande Ringhalsveteranerna ska adresseras till Ringhals AB.
Ansökan om anslag för 2013 ska skrivas. Vi ska titta igenom förra årets ansökan
och kolla om vi kan lägga till eller dra ifrån något väsentligt. (akt 21)
Medlemsavgiften för 2013 behåller vi – 100 kr.

5.

Medlemsläget
Antalet medlemmar idag är 306. Anders förbereder inbetalningskort som går
med utskicket med kallelsen till årsmötet.
Veteraner/Pensionärer som inte betalar medlemsavgift tas efter två år bort från
listan. Jan N skickar medlemslistor till styrelsen.
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7.

Resor
Se punkt 1 i åtgärdslistan. Knut kollar om vi kan åka till Finland i maj. Kostnad
för resan blir om det är minst 35 personer 3870:- kr, för enkelrum ett tillägg på
650:-. Medlemmarna kommer att subventioneras och betalar 2000:- kr.
I början av september 2012 åker vi till Ryttmästarbostället i Skövde, en dag.
Den resan kostar 925:- vid minst 35 deltagare. Medlemmarna kommer att
subventioneras och betalar 150 kr.
Årsmötet
Vi gick igenom kallelsen. Ingrid kontaktar Lennart Wilén för att höra om han
kommer och läser en dikt vid parentationen. F ö skall den kompletteras med
vem som kommer och berättar om Ringhals samt någon som kommer och
berättar något intressant. Förslag: Björn Johansson, Pelle Hörmander. (akt 19)
Bengt Wahlqvist, som är sammankallande för valberedningen, deltog i mötet
och fick information om läget framöver.
Jan står till förfogande för omval som ordförande under 2012.
Ingrid och Anders har ett år kvar på sitt förordnande.
Kerstin ställer inte upp för en ny period.
Således ställer inte en ledamot upp för omval.
I protokollet från årsmötet skall även informeras om vem som är webmaster.

8.

Övriga frågor
Varbergs-och norra Hallands historia.
Ingrid kontaktar Lennart Wilén ang ett besök på Torna gård, förslagsvis den 11
april kl 13. (akt 20)
Ringhals historia. Jan har pratat med Torsten Bohl som kommer och informerar
om läget på årsmötet.
Hemsida. Jan N har tagit över det mesta nu och det fungerar bra.
Tätare medlemsmöten.
Vi ska ta upp fråga igen på årsmötet.

,

9.

Veteranträff med övriga föreningar bestämdes till den 3 maj nästa år. Jan har
snickrat ihop ett program som går ut i februari. Vi räknar med ett 30-tal
deltagare totalt. Filmsalen bokad från 09 – 13 samt fika på förmiddagen.
Besöket i Grimeton sker 12.30-15.30. Eftermiddagsfika blir det där.

10.

Nästa möte blir den 14 mars efter årsmötet. Turbinen är bokad för ett
konstituerande möte för att fastställa ny styrelse.

11.

Ordförande avslutade mötet. Därefter intog vi gemensam lunch.
Vid protokollet

Justeras

Kerstin Björklund

Jan Troedsson

,

