Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL
Från styrelsesammanträdet 2013-04-22

Närvarande: Jan Troedsson
Ingrid Larsson
Lars Nylander
Anders Nordman
Knut Wetterberg
Marita Carlsson
Lars Gomersson
Jan Nilsson

ordförande
v.ordförande
sekreterare
kassör
klubbmästare (ej närvarande)
suppleant
suppleant
webbmaster

Mötets öppnande
Jan öppnade mötet och hälsade oss välkomna. Speciellt välkommen till Lars
Gomersson som är ny i styrelsen. Dagordningen för mötet godkändes.
1.

Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista
Protokollet ändras med avseende på Anders Nordmans personnummer som skall
vara 431128-3016.
Genomgång av åtgärdslista:
Punkt 18. Arkivavlämning görs vid ett senare tillfälle.
Punkt 35. Klar.
Punkt 36. Klar.
Punkt 37. Klar.
Punkt 38. Klar.
Punkt 39. Klar.
Punkt 42. Klar.
Punkt 43. Klar. Referat från årsmötet kommer i nästa nummer av ”I strömmen”
Punkt 44. Klar.

2.

Rapporter och skrivelser
Mail från privatperson avseende önskemål om att ta över vår hemsidas adress
www.rivet.se har avvisats.
Jan T. har närvarat på årsmötet ”Folkrörelsernas arkiv i Halland”.
Veteranerna disponerar en hyllmeter och betalar 200:- /år för detta. Avlämning
av pärm med företrädesvis protokoll från styrelsemöten, höstmöten och
årsmöten. Punkten finns med på åtgärdslistan.

3.

Ekonomi

3.1

Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi är god.

3.2

Anslag från Ringhals AB
Anslagsbegäran för verksamhetsåret 2014 baseras på prognos om nytt
medlemsantal samt på de propåer vi mottagit från Ringhals i äskanden för 2013.
Styrelsen biföll skrivelsen med undantag för vissa justeringar i textmassan.
Anslagsbegäran skall vara Ringhals tillhanda senast 26/4.

4.

Medlemsläget
Medlemsantalet är idag 321.
Anders skickar ut aktuell medlemslista till styrelsen.

5.

Resor
Besök i Åsbro den 24/4. 21 medlemmar har anmält intresse.
Resa till Oslo och Halden den 28-30 maj. 55 deltagare anmälda. Namnlista på
deltagare tas med på bussresan som alternativ till namnskyltar. Ingrid tar fram
aktuell lista till nästa styrelsemöte den 22/5.
Nytt utskick med inbjudan till höstresan Stenstorp, Falköping och Redberga
samt besök på Balgö görs i juni. Datum för resan och utflykten samt program för
dessa bör vara klara till vårt nästa styrelsemöte den 22/5. Ingrid och Knut ordnar
detta.

6.

Utbildning
Styrelsen avser att senare i höst genomföra utbildning i hjärt- lungräddning samt
handhavande av hjärtstartare. Lars G. närvarar på utbildning avseende
hjärtstartare. Beslut tas efter Lars intryck från denna utbildning.
Till höstmötet tas fråga om intresse för trafikkurs upp med medlemmarna.

7.

Övriga frågor
Ringhals historia.
Marita redovisade intervjuarnas arbete. En intervju tar flera dagar i anspråk
(intervju, sammanställning/redigering av text, etc.)
De 5 intervjuarna ombeds att snarast inkomma med sina anspråk på ersättning

för nedlagda kostnader i form av fikabröd, reseersättningar, etc.
Alla intervjuer är dock ännu ej genomförda.
Arbetsgruppen är oenig om hur överskjutande medel ska fördelas när alla
faktiska utlägg är utbetalade och överlåter därför till styrelsen att besluta därom.
Styrelsen beslutar om att fördela överskjutande medel lika mellan de 5 som
genomfört intervjuerna med motivationen att det inte går att bedöma storleken
på respektive intervjuares nedlagda arbete i tid.
Medlemsavgift 2014
Förslag på hur vi kan förenkla arbetet för styrelsen (kassör/sekreterare) avseende
medlemsavgifter diskuterades. En modell som styrelsen bör se vidare på är ett
eventuellt införande av autogiro på medlemsavgiften.

8.

Övrigt, övrigt
Avseende veteranrabatter har Bernt Garhall gjort en uppföljning på företag i
Varberg som lämnade rabatt 2012.
Jan N. uppdrogs att ta kontakt med Bernt för en korrigering av den lista som
gällde 2012 som förebild.
Information om aktuell rabattlista skall vara med i nästa utskick till
medlemmarna.
Jan N. justerar vår logotype och visar på nästa möte.

9.

Nästa möte
Nästa möte den 22/5. Kallelse kommer.

Vid protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson

utdrag:

www.rivet.se 2013-04-25

