Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL
Från styrelsesammanträdet 2013-10-09

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. Dagordningen för mötet
godkändes.

1.

Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista
Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades till
handlingarna.
Genomgång av åtgärdslistan.
Punkt 55. Klar.
Punkt 56. Klar.
Punkt 57. Klar.
Punkt 58. Klar.
Punkt 59. Klar.

2.

Rapporter och skrivelser
Efter besök i Stenungsund med Vattenfalls veteraner i Västsverige delgavs vi ett
reseförslag från Stenungsund. En resa till Celle som varit mycket lyckad.
Jan T. skickar reseupplägget till alla i styrelsen.
Ingrid har skickat ut information om ”Uppspelsdag Hallands Bildningsförbund”
till styrelsens medlemmar. Uppspelsdagen är i Varberg den 24/10 och det
beslutades att Marita och Knut deltar.

3.

Ekonomi

3.1

Föreningens ekonomi
Anders redovisade föreningens ekonomi.
Underhållningen till julbordet kostar endast 3200 kr i år. Ingrid har hittills
mottagit 75 anmälningar.

3.2

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

4.

Medlemsläget
Medlemsantalet är idag 340. Anders skickar ut aktuell medlemsförteckning till
styrelsens medlemmar.

5.

Resor
Knut har begärt in offert på den föreslagna resan till Berlin våren 2014.
Ytterligare ett förslag om resa till Riga lades fram. Knut kollar med S&S resor
avseende offert och program.
Endags resor till hösten 2014. Styrelsens medlemmar tar fram förslag till nästa
styrelsemöte den 3/12.
Utflykter
Lars G. lämnade förslag om besök på nya pellets fabriken i Varberg.

6.

Utbildning
På höstmötet (12.00-13.00) kommer Per Tjernström att informera om
användning av hjärtstartare.

7.

Övriga frågor
Förberedelser inför höstmötet:
- Ringhals historia: Jan T. kontaktar Torsten Bohl för information till höstmötet
avseende kulturprojektets fortskridande.
- Aktuellt från styrelsen (pkt. 3 på dagordningen)
- Information om samverkansträff i Stenungsund. Möjlighet till samordning av

resor där platser ej är fyllda.
- Besöksträffar på vår hemsida.
- Nästa samverkansträff i Östhammar.
- Medlemsavgifter.
- Julbordet.
- Betalning av resor i förväg på vårt bankgiro.
- Framtida utskick elektroniskt om ej annat önskemål inkommit från medlem.
I kallelse till årsmötet meddelas att utskick av kallelser, inbjudan, etc i
fortsättningen kommer att ske via mail. Medlem som önskar pappersutskick
även framledes måste själv meddela styrelsen detta.

8.

Övrigt, övrigt
Ingrid föreslog att Ringhalsveteranerna borde ha ett visitkort som kan
överlämnas till de vi besöker på våra utflykter, resor och möten.
Lars G. tar fram förslag på hur ett sådant visitkort kan se ut.
Frågan om ytterligare registrering tas upp på nästa styrelsemöte den 3/12-13.

9.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte tisdagen den 3 december. Kallelse kommer.

Vid protokollet

Justeras

Lars Nylander

Jan Troedsson

