
Vattenfalls Ringhalsveteraner  
 
Protokoll från höstmötet 2013-10-16  
(57 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 Kurt Einarsson och Göthe Björklund. 
 

3. Aktuellt från styrelsen 
 
Ordföranden berättade om mötet med Västsvenska veteranföreningar där 
Stenungsund stod som värd i år. Vattenfallsveteraner från Stenungsund, Ringhals, 
Göteborg och Trollhättan samlades i Stenungsund kraftverk för att utbyta tankar och 
erfarenheter.  
En visning av kraftverket gjordes och dessutom besöktes Kjell Engmans 
glasutställning i berganläggningen. 
  
Nästa år står Östhammar som värd för det större utbytet där Vattenfalls 
Veteranföreningar från Södra- och Mellansverige samlas. 
 
Medlemsavgifter ser i stort lika ut i de olika föreningarna. (100-150 kr.) 
Anders Nordman vädjade till medlemmarna att ej betala in medlemsavgiften för 2014 
före årsskiftet samt att i samband med inbetalning även uppge namn. 
 
Bara tre föreningar har hemsida. (Ringhals, Västsverige (Trollhättan, Skara, 
Göteborg) och Stockholm. Länk till deras hemsidor finns på www.rivet.se. 
 
I kommande utskick med kallelse till årsmötet kommer styrelsen att informera om att 
utskick i fortsättningen kommer att ske elektroniskt via mail. De som ej har datorer 
eller mailadress måste meddela styrelsen om de även fortsättningsvis vill ha 
utskicken via post. 
 
Deltagande i föreningens resor kommer fortsättningsvis att betalas i förväg på 
föreningens bankgiro. 
 
Jan Nilsson berättade att c:a 350 besöker vår hemsida varje månad. Av dessa är c:a 
200 unika besökare. Jan efterlyser även bilder från medlemmarna från föreningens 
resor och utflykter för publicering på vår hemsida.  
 
 
 

http://www.rivet.se/


 4. Ekonomi 
 
Anders Nordman informerade om det ekonomiska läget. Föreningen har likvida 
medel på tre olika konton. Av de anslagna pengarna från Ringhals, 148 kkr återstår 
c:a 90 kkr. 
Aktiviteter som subventionerats under året är resan till Norge (55 deltagare), resan till 
Redberga och Dalén museét i Falköping (44 deltagare) samt julbordet på Ästad gård 
där vi kalkylerat med minst 150 deltagare. Förlust på Norgeresan har kompenserats 
med justerade priser på höstresa respektive julbordet.  
Föreningen räknar med en förlust på c:a 32 kkr för 2013. Målsättning för likvida 
medel på bankkonto är 200-250 kkr. 
Framtida resor kommer inte att subventioneras så hårt som tidigare. 

 
5. Medlemsläget 
 
I dagsläget är vi 340 medlemmar i Ringhalsveteranerna. Ytterligare 4 har fått 
inbjudan om deltagande i föreningen. 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 
 
Osloresan, som lockade 55 deltagare, blev lyckad med fint väder och många 
intressanta besök. Hällristningarna i Tanumshede, Nordpol, Wiegelandsparken samt 
besöket på försöksreaktorn i Halden. 
Resan till konstgården i Redberga samt besök på Dalénmuseet i Falköping lockade 
44 deltagare. 
Norra Hallands historia: Endagsutflykter med besök i Åsbro samt ”Astrid på Skäret”  i 
Varberg har gjorts under året. 
Knut Wetterberg redogjorde för resplanerna 2014. 
På programmet står en resa till Berlin den 5-9 maj. Kostnad för resan med minst 30 
deltagare är c:a 6000 kr. (Hur mycket vi subventionerar resan tas beslut om i 
kommande styrelsemöten) 
Destination för endagsresan är ännu ej fastslagen. 
 
7. Ringhals historia 
 
Jan berättade om arbetet med intervjuer som gjorts och tackade de av föreningens 
medlemmar som gjort det digra arbetet. ( Kerstin och Göthe Björklund, Jan 
Sandgren, Marita Carlsson och Sten Bergman) 
Torsten Bohl informerade om Kjell Engmans glasutställning i bergrummet i 
Stenungsunds kraftverk. Utställningen pågår ett tag till och det är värt ett besök. 
Torsten berättade om det vittnesseminarium som i våras genomfördes i Ringhals för 
att dokumentera Ringhals historia samt lämnade ett antal häften till intresserade. 
Torsten informerade om hur arbetet kommer att fortskrida och hur de intervjuer som 



gjorts kommer att tillvaratas. Erik Hallberg från Varbergs museéum har engagerats i 
arbetet med Ringhals utveckling fram till mitten 1990-talet. Torsten kommer att jobba 
med fortsättningen på boken ”Från ingenting alls till Ringhals” och det skall resultera i 
ett häfte på 100-120 sidor som ska vara klart till Ringhals 40-års jubileum i mitten av 
augusti 2014.  
En utställning på Varbergs museéum är planerad. 
Med anledning av Vattenfalls spariver kommer enbart en mindre personalfest att 
genomföras under jubileumsåret.  
 

8. Övrigt 
 
Veteranrabatterna som förhandlades fram med företag i främst Varberg för 2013-
2014 fortsätter att gälla med Bernt Garhalls överinseende. 
 
Ingrid informerade om julbordet på Ästad gård den 11 december. Idag har ett 
hundratal anmälningar inkommit. Anmälningar tas emot tom 25 november. 
 

9. Avslutning  
 
Jan Troedsson avslutade mötet med att tacka 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.  
Alla planerade arbeten har hållit tidplanen under året och det har varit ett bra 
produktionsår. 
Björn berättade också att i global jämförelse med andra kraftverk, enligt WANO:s 
kriterier, så rör sig Ringhals i rätt riktning på alla områden.  
Björn informerade även om den nya organisationen som ska börja gälla from 2014. 
  
 

Livräddning, HLR och hjärtstartare 
 
Som sista punkt för dagen informerade Per Tjernström från Svenska 
Livräddningssällskapet om hur Du kan rädda liv med hjärt-lungräddning och hur Du 
använder en hjärtstartare. 
Tillgänglighet, kunskap och tid är de tre viktigaste faktorerna som påverkar 
överlevnad. 
 
Mötet avslutades med gemensam lunch i Videbergsborg 2. 
 
Frillesås 2013-10-17 
 
……………………….  Justeras ……………………………………………. 
 
Lars Nylander  Kurt Einarsson  Göthe Björklund 
Utdrag  för   www.rivet.se  2013-11-21 


