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VVaatttteennffaallllss  RRiinngghhaallssvveetteerraanneerr  
 
 
 
 

        PROTOKOLL 
 
Från årsmötet 2013-03-14 med Vattenfalls Ringhalsveteraner 
 
1. Mötets öppnande och parentation. 
  
 Mötet samlade 58 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 av Tomas Tranströmer. 
 
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 Olle Erixon och Bengt Wahlqvist. 
 
6. Fråga om kallelse till mötet skett på stadgenligt sätt. 
 
 Kallelsen till mötet har skett på stadgeenligt sätt. 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. 
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8. Ekonomisk redovisning. 
 
8.1 Föreningens ekonomi 
  

Anders Nordman redovisade föreningens ekonomi och kommenterade 
resultat- och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2012 uppvisade ett 
underskott jämfört med budget.  

 Räntenivån på bankmedel diskuterades. Styrelsen fick förtroendet att hantera 
detta. 

 Den ekonomiska redovisningen godkändes.  
     
 
9. Revisorernas berättelse. 
  
 Göran Embring läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av 

föreningens räkenskaper och förvaltning. 
 Ingen anmärkning meddelades.  

Resultat- och balansräkning godkändes.  
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 Frågan besvarades med ja. 
 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2013      
 
 Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2013 (bilaga 2) 

föredrogs av Anders Nordman. 
 
 Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet. 
 
12. Fastställande av årsavgiften. 
 
 Avgiften för 2014 skall vara 100 kronor.                                          
 
13. Val av ordförande för år 2013. (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 Ingrid Larsson och Anders 
Nordman. 

 
15. Val av två (2) suppleanter för 1 år (mandattid 1 år) 

 

I enlighet med valberedningens förslag valdes Marita Carlsson och  
Lars Gomersson. 

 
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 Ingrid Larsson berättade om det planerade besöket på Åsbro gästgivargård 

den 24 april. Få medlemmar har anmält sig. Ingrid lade fram lista för 
intresseanmälan.    

 
20.2 Förslag på vart årets julbord skall förläggas inhämtades från medlemmarna. 

Ästad gård, Onsala herrgård och Liseberg var förslag som nämndes. 
Styrelsen uppdrogs att besluta plats och tidpunkt. 

 
20.3 Knut Wetterberg informerade om resan till Norge. Resan är redan fullbokad 

(52 anmälda) men anmälningar tas fortfarande emot och läggs på reservlista. 
 
20.4 Jan Troedsson informerade om de träffar styrelsen har med andra 

veteranföreningar i Sverige. Ringhals stod som värd 2012 för träff med 
veteranföreningar från Mellansverige. Under 2013 tar Stenungsund över 
värdskapet för den västsvenska träffen och 2014 står Östhammars 
veteranförening som värd för Vattenfalls veteranföreningar i Mellansverige. 

 
20.5 Ringhals historia.: Sten Bergman berättade om det pågående arbetet med 

intervjuer av före detta Ringhalsanställda. Arbetet är tidsödande och till 
skillnad från tidigare har intervjuerna inte bara inriktat sig på teknik utan också 
på hur den Ringhalsanställde upplevt sin tid på Ringhals. Framtaget underlag 
ska ligga till grund för framtida forskning om vad Ringhals betytt för bygden 
och dess utveckling. Intervjuerna (55 st.) spänner över alla 
verksamhetsområden i Ringhals. Om någon känner att han/hon har intressant 
information att tillföra uppmanas han/hon att kontakta projektgruppen 
alternativt Sten Bergman. 
Torsten Bohl har fått uppdraget att intervjua potentater som på ett eller annat 
sätt haft inflytande på Ringhals över åren.  
Från intervjuerna framkommer hur olika personer och olika yrkeskategorier ser 
olika på händelser i Ringhals.  
Kulturarvskommitén kommer att ta över materialet/dokumentationen och om 
det mynnar ut i en bok eller något annat är i dagsläget oklart pga de sparkrav 
som föreligger. Museét i Varberg är dock intresserat av att göra en 
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vetenskaplig studie av hur Ringhals påverkat regionen. 
Jubileumsåret 2014 (Ringhals 40 år) kommer att präglas av Ringhals historia 
och det material som inhämtats.  
En personalfest är planerad för att fira jubileumsåret.  
Ett antal VIP-möten med leverantörer och myndigheter finns också på 
agendan. 
En fotoutställning i Varberg är inplanerad i slutet av sommaren 2013.  

 
20.6 Jan Troedsson informerade om att ingen anmält sig villig att fortsätta arbetet 

med att uppvakta företag om rabatter för Ringhalsveteranerna.  
 
20.7 Bernt Garhall informerade om att Björkängs vägkrog lämnar rabatt till 

pensionärer mot ifyllande av blankett. Blanketter överlämnades till styrelsen. 
 
20.8 Jan Troedsson avtackade avgående styrelsemedlem Sten Bergman med en 

blomma.  
 
21. Mötets avslutande 

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

 
 
 
 Väröbacka 2013-03-14 
 
 
 Lars Nylander   Justeras: …………………… 
 /sekreterare/    Olle Erixon 
 
      …………………….. 
 ……………………………   Bengt Wahlqvist
 Kurt Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
Utanför årsmötet 
 
Information om Vattenfall och Ringhals gavs av VD Eva Halldén.  
 
Trubadur Reine Johansson underhöll oss med sång och diktläsning.  
 


