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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 50. Klar. 

Punkt 60. Klar. 

Punkt 61. Klar.  

Punkt 62. Klar.  

  

2. Rapporter och skrivelser 

 

Marita och Knut har deltagit på ”Uppspelsdag Hallands Bildningsförbund i 

Varberg den 24/10. Bra tillställning där program för 2014 presenterades. 

 Katalog med presentation av underhållare 2014 finns hos Marita och Ingrid. 

 

 

3. Ekonomi 

 

3.1 Föreningens ekonomi 

       

Anders redovisade föreningens ekonomi.  

Sammanställning och kvitton på utlägg överlämnades till Anders av styrelsens 

medlemmar. 

  



        

3.2 Anslag från Ringhals AB 

  

Jan har varit i kontakt med Ringhals avseende äskande för 2014. Ligger på 

personalchefens bord och är alltså ej klart ännu. 

 

      4. Medlemsläget 

  

Medlemsantalet är idag 345. Anders skickar ut aktuell medlemsförteckning till 

styrelsens medlemmar. 

 

Skriftlig ansökan, från tidigare Ringhalsanställd, om medlemskap i föreningen 

lästes upp. Styrelsen avslog begäran med stöd av föreningens stadgar.  

  

  

 5. Resor 
 

Till dagens möte skulle styrelsens medlemmar ta fram förslag på endags resor 

till hösten 2014.  

Förslag som nämndes.:  

- Birgit Nilsson museét i Boarp. 

- Ryttmästarbostället i Skövde 

- Beredskapsmuseét i Helsingborg 

- Skottorp slott  

- Karlstens fästning, Marstrand 

 

Tvådagarsresor som Blekinge(Karlskrona) och Åhus samt Ågesta och Marviken 

var också förslag som nämndes. 

Styrelsen beslutade att Lars N upprättar en lista på förslag över kommande res- 

och utflyktsmål. 

 

 

6. Utbildning 

 

Inget nytt planerat men intrycket var gott av den på höstmötet lämnade 

informationen från Per Tjernström om användning av hjärtstartare. 

 

 

7. Övriga frågor 

  

Förberedelser julbordet i Ästad den 11 december:  

- Ingrid har skickat ut deltagarlista samt vem av oss som är värdar i respektive 

buss. (3 bussar) 120 anmälda deltagare. 

- Jan T. besöker Ringhals för utdelning av chokladkartonger till de som hjälpt 

oss under året. 

- Styrelsen beslutade att årets julgåva skall gå till UNICEF insamling till 

Filippinerna. Anders överför 2000 kronor till denna insamling. 

- Lars skriver en julhälsning till medlemmarna för publicering på vår hemsida. 

- Ingrid skriver ett litet referat från Veteranernas julbord för publicering ”I 

strömmen” och på vår hemsida. Fotografier från julbordet överlämnas till Jan N.  



 

8. Övrigt, övrigt 

 

Styrelsemedlemmarnas mandat tider klarställdes. Lars N kallar Krister Egnér till 

nästa styrelsemöte den 7 januari. 

 

Datum för årsmötet fastställdes till torsdagen 6 mars. Hörsalen är bokad från 

09:00 till 13:00.  

Marita bokar underhållning till årsmötet.  

 

Till nästa möte den 7 januari ska följande dokument vara klara för redovisning 

på mötet. 

- Verksamhetsberättelse 2013 (Lars N) 

- Budget/verksamhetsplan 2014 (Anders) 

- Reseinbjudan Berlin maj 2014 (Lars N) 

  

  

 

9. Nästa möte 

 

Nästa styrelsemöte tisdagen den 7 januari 2014. Kallelse kommer.  

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

 

Lars Nylander   Jan Troedsson 
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