Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL
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Mötets öppnande
Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Dagordningen för mötet
godkändes.
1.

Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista
Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
Genomgång av åtgärdslistan.
Punkt 40. Klar.
Punkt 51. Klar.
Punkt 52. Klar. Anders gör lista till skatteverket efter styrelsens genomgång av
aktuell medlemsförteckning.
Punkt 53. Klar. Ingrid har bokat den 2/10.

2.

Rapporter och skrivelser
Vattenfalls veteraner Västsverige besöker Ringhals den 17/9. De har själva
bokat tid i informationen för guidad tur och önskar att någon från Ringhals
veteraner ställer upp och berättar lite om vår verksamhet. Knut Wetterberg
ställer upp på detta. Tid kl.12.00-15.00.

3.

Ekonomi

3.1

Föreningens ekonomi
Fasta räntekontot har gått ut och överförts till Varbergskontot. Anders förnyar
räntekontot på nytt för 6 månader enligt styrelsens beslut.

3.2

Anslag från Ringhals AB
Jan har varit i kontakt med Ringhals avseende äskande för 2014. Process pågår
och beslut väntas senare i höst.

4.

Medlemsläget
Medlemsantalet är idag 336, dock har ett antal medlemmar gått ur tiden under
sommaruppehållet varför siffran bör justeras nedåt. Beslutades att styrelsens
medlemmar i möjligaste mån fångar upp information om avlidna för att hålla
medlemslistan aktuell.
Anders har kontrollerat skatteverkets ev. arvode för rapportering om avlidna
medlemmar bland Ringhalsveteranerna.

5.

Resor
Höstresan den 10 september till Redberga/Falköping har lockat 39+10 deltagare.
Avgift betalas på bussen, men bör i fortsättningen betalas i förväg på post- eller
bankgiro.
Resa till Oslo och Halden den 28-30 maj: Lars N. skriver en spalt om resan för
publicering på vår hemsida respektive ”I strömmen”.
Utflykter
Ingrid har varit i kontakt med Roy Magnusson för besök på utställning och
berättelser om ”Astrid på Skäret”. Datum för besöket är fastställt till onsdag den
2 oktober kl. 13.00. Avgift 50 kr/deltagare.
Ingrid skriver inbjudan som går ut i samma utskick som inbjudan till höstmötet
den 18/10 och till julbordet på Ästad gård den 11/12.
Utskick görs den 16 september.
Ingrid har även undersökt lämplig underhållning till julbordet. Styrelsen gav
bifall till förslaget att anlita Kia Skog och Lowe Pettersson.
Ingrid skriver inbjudan till julbordet och tar emot anmälningar om deltagande.

6.

Utbildning
HLR samt hantering av hjärtstartare. På höstmötet (12.00-13.00) bjuder vi in Per
Tjernström från Varbergs Livräddningssällskap som informerar och instruerar
om användning av hjärtstartare.

7.

Övriga frågor
Ringhals historia: Marita har avslutat intervjuerna. Därmed är projektet för

Ringhalsveteranernas del avslutat.
USB-minne med intervjuerna överlämnades av Jan T. till Lars N. för inläggning
i föreningens dator.
Allt intervjumaterial är överlämnat till Ringhals PL.
Deltagare till mötet i Stenungsund den 25/9 kl. 09.30. Jan T., Anders, Knut, Lars
N., och Lars G. deltar på mötet. Jan T. hämtar upp deltagarna.

8.

Övrigt, övrigt
Logotype enligt utskick från Jan N. användes företrädesvis vid medlemsutskick
och i officiella sammanhang.
Förslag på resor 2014. Knut undersöker och lämnar förslag till nästa möte.
Fråga på höstmötet om utskick skall göras via mail eller som nu med
pappersutskick.

9.

Nästa möte
Nästa möte onsdagen den 9 oktober. Kallelse kommer.
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