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Mötets öppnande 

 

Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Dagordningen för mötet 

godkändes. 

 

1. Föregående mötes protokoll samt åtgärdslista 

 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

Genomgång av åtgärdslista:  

Punkt 18. Arkivavlämning görs på ”Folkrörelsens arkiv i Halland” beläget inne 

på fästningsområdet i Varberg.  

Kontaktmän: Eva Berntsson tel. 0340-82834   

Anders Andersson tel. 0340-82843  

Museet är endast intresserade av protokoll och verksamhetsberättelser. 

Punkt 24 och 25 klara. 

 

      

      2.  Rapporter och skrivelser  
 

Inget nytt har inkommit. 

 

3 Ekonomi 

 

3.1 Föreningens ekonomi 

 

Föreningens ekonomi är god. 

 

3.2 Anslagsansökan  för 2013 

 

Förmodad prutning på vår begäran, dock inget beslut ännu. 



      4. Medlemsläget 

 

326 medlemmar i dagsläget. Två dubbla inbetalningar varav en är känd. En 

medlem har inte uppgett vem han/hon är och har således ej fått medlemskort.  

 

 

 5. Resor 
 

Resan till Ryttmästarbostället i Skövde den 5/9 har lockat endast 40 deltagare 

varför endast en buss behövs. Hämtningslistan är inte klar eftersom S&S-resor 

från början utgått från att två bussar skulle behövas. Klart är dock att hämtning 

från Varberg kommer att ske redan kl. 0510 på morgonen.  

Till Finlandsresan finns 57 anmälda. 

Reportage från båda resorna sammanställs av Lars (Finland) och Marita 

(Ryttmästarbostället) 

 

Resor för 2013 planeras till höstmötet. Nuvarande förslag Halden, Norge samt 

SP i Borås. Dessutom Dahlen museet i Stenstorp. 

 

 

      6. Ringhals historia 

 

Jan T. har varit i kontakt med T.Bohl avseende frågeformulär som underlag för 

intervjuer av f.d Ringhalsanställda. En blänkare om att detta pågår skall gå med i 

kallelsen till höstmötet. 

Intervjuerna från vittnesseminariet i våras bearbetas fortfarande. 

 

        77.. Utbildning 

  

Jan Nilsson vill ge oss en utbildning i dokumenthantering samt hur man för ett 

medlemsregister. Bärbar dator krävs samt programmen Excel och Word. 

Beslutades att utbildningen förläggs efter ordinarie styrelsemöte den 29/11. Lars 

förlänger bokningstiden av lokal ”Turbinen” till kl. 1600. 

 

8. Övriga frågor  
 

- Styrelsens arbetsfördelning: Se Jans förslag på utbildning  

 

- Förberedelser inför höstmötet den 16/10: Kallelsen bör vara utskickad senast 

V39. Ingrid undersöker lämplig underhållning på mötet.  

Lars bokar matsalen i Videbergsborg 2 för lunch c:a 70 personer kl.1300-1400. 

Jan T. bokar någon från Ringhals ledning som kan föredra 

Ringhalsinformation. 

 

Inbjudan till julbordet i Ästad går ut i samma utskick som höstmötet.  

Ingrid utformar inbjudan. I stället för att ta upp kontanter på bussarna som 

förra året föreslås att pengarna betalas in på postgiro av respektive anmäld 

deltagare. 



Ingrid har redan preliminärbokat underhållning till julbordet. Styrelsen 

samtyckte och Ingrid fastställer bokningen. Medhjälpare för ljudanläggning 

behövs. Ingrid kollar upp detta. 

Avgift för medlem föreslogs vara 150 kr och för respektive icke medlem 550 

kr.  

 

 

9. Övrigt, övrigt 

 

Nya punkter till åtgärdslistan: 

- Anders N. ombesörjer justering av budget. 

- Ingrid bokar underhållning till höstmötet 

- Lars bokar matsal och lunch i Videbergsborg 

- Jan T. bokar någon från Ringhals ledning för information på höstmötet. 

- Jan N. förbereder utbildning 29/11.    

 

10. Nästa möte 

 

Torsdagen den 11/10 

 

  

Ordförande avslutade mötet. Därefter intog vi gemensam lunch. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

Lars Nylander   Jan Troedsson 


