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Göte Björklund (punkten Ringhals historia) 
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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 vid ett senare tillfälle. 

Punkt 22. Skidåkning i Åkulla: Gösta Larsen/Maria Nilsson har förhandlat fram 

10 platser (årskort) vikta för veteranerna. Punkten klar. 

Punkt 27 klar. 

Punkt 29 klar. 

Punkt 30 klar. 

 

      

      2.  Rapporter och skrivelser  
 

Anslagsbegäran på 200 kkr för 2013 har enligt RH beslut reducerats från 2012 

års tilldelning med 3% till 148.41 kkr. 

Jan undersöker om denna reduktion på 3% även gäller för budgetåren 2014, 

2015. 

 

Jan T. har svarat Ingvar Spanne avseende Vattenfallsgemensam hemsida för 

veteranföreningarna att det inte är realistiskt att ha en sådan. Däremot kan vi 



tänka oss någon form av gemensam portal varifrån vi kan komma vidare till 

respektive förenings hemsida. 

 

Ringhals historia.: Skrivelser sparas. Frågemallen läggs på Ringhals 

veteranernas hemsida. 

  

 

3 Ekonomi 

 

3.1 Föreningens ekonomi 

 

Föreningens ekonomi är god. Anders har justerat budget för 2013. 

Budgeten för 2012 bör också uppdateras mot kända poster och med kalkyler för 

det återstående julbordet på Ästad gård. 

 

3.2 Anslagsansökan  för 2013 

 

Fastställd till 148.410 kr för 2013. Prutning med 3% enligt punkten 2.  

 

      4. Medlemsläget 

 

333 medlemmar i dagsläget. 

 

Två personer har ansökt om medlemskap i föreningen. Styrelsen har prövat 

medlemskap enligt stadgarna § 2. 

 

Person nr.1 har arbetat inom verksamhet som outsoursats till annat företag. 

Personen i fråga har arbetat på Ringhals hela tiden. Mot denna bakgrund och 

tillämpning av stadgeskrivelsen godkänner styrelsen medlemskap. 

 

Person nr.2 har av Vattenfall förflyttats till annan tjänst för kraftverksföretagen 

och sedan återvänt till Ringhals som konsult och här medverkat i de stora 

projekten. Styrelsen tillstyrker medlemskap baserat på stadgetexten ”pensionär 

som haft stark anknytning till Vattenfall.”  

 

Hemsidan uppdateras med en ny rubrik, ”Hur blir jag medlem i Ringhals 

veteranförening?” Lars N. och Jan N. formulerar text (åtgärdslistan) 

Dessutom uppdateras hemsidan med information om hur du som pensionär får 

tillgång till tidskriften ”I strömmen” 

 

 5. Resor 
 

Resor för 2013 är inplanerade 

Halden, Norge samt Oslo. Resan är planerad till 28-30/5. 

Höstresa till SP (Statens provningsanstalt) i Borås.  

Dahlen museét i Stenstorp. 

Ingrid undersöker också halvdagsturer under temat ”Hallands historia” 

 

 



6. Utbildning 

 

Jan Nilsson utbildar styrelsens medlemmar i dokumenthantering vid nästa 

styrelsemöte den 29/11. Eftermiddagen avsatt för detta. OBS medtag egen 

bärbar dator. 

 

  

7. Övriga frågor  

 

Höstmötet punkten 3. Aktuellt från styrelsen. 

Styrelsen informerar om arbetet med att dokumentera Ringhals historia samt om 

träffen med de andra veteranföreningarna i Mellansverige. 

 

Julbordet i Ästad samt betalningsrutin. Medlemslista med hållplatser för 

hämtning. Styrelsemedlemmar prickar av i listan. 

 

 

8. Övrigt, övrigt 

 

Nya punkter till åtgärdslistan: 

Lars formulerar text för hemsidan avseende rutin för hur nya medlemmar får 

inbjudan till föreningen samt hur du som pensionär kan få tillgång till tidskriften 

i ”I strömmen.” 

9. Jan N. lägger in på hemsidan. 

 

Budget 2012 tas upp som en punkt på nästa möte 29/11. 

 

 

10. Nästa möte 

 

Torsdagen den 29/11 

 

 

11. Ringhals historia 

 

Lars redogjorde för det möte som han och Marita Carlsson hade deltagit i. 

Närvarande vid mötet var Torsten Bohl, Gösta Larsen och Ann-Sophie 

Gustavsson. Beslut togs om att bilda en kommitté bestående av från Ringhals 

Gösta Larsen och Ann-Sophie Gustavsson och från veteranerna ett urval 

medlemmar som har intresse av att utföra intervjuer. Ringhals kallar till ett 

första möte den 16/10 kl. 14.00.  

Deltagare från veteranerna är Göte och Kerstin Björklund, Jan Sandgren, Sten 

Bergman, Marita Carlsson samt på förslag Sven Svennerud. (Jan Sandgren 

vidtalar Sven om ev. medverkan i kommittén.) 

Kommitté medlemmar intervjuar enbart veteraner. Om intresse finns att 

intervjua personer som fortfarande arbetar på Ringhals så faller det på Ringhals 

att intervjua dessa. 

Kommittén utser sammankallande för möten samt rutiner för hur avrapportering 

etc. ska genomföras. 



Styrelsen informerar om detta på höstmötet. Lämpliga veteraner som vill låta sig 

intervjuas uppmanas ta kontakt med kommitténs medlemmar. 

Ersättningar för intervjuer ska spegla verkliga kostnader. Intervjuer kan följa 

tillämpliga delar i frågeunderlaget som Torsten Bohl sammanställt. 

Jan T. överlämnade bandspelare som styrelsen köpt in. Ytterligare två 

bandspelare får inhandlas för ändamålet (c:a 700 kr/st) 

 

 

 

12. Ordförande avslutade mötet. Därefter intog vi gemensam lunch. 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

 

Lars Nylander   Jan Troedsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kopia: 2012-10-14 Jan N 


