Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL
Från styrelsesammanträdet 2013-05-22

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

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

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

Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista
Marita har testat rabatterbjudande på Expert respektive Campus. Inget av
företagen vill kännas vid veteranernas rabatt.
Information om rabattlistan på vår hemsida göres vid nästa utskick i samband
med reseinbjudan till Redberga/Falköping.
Jan N. presenterade förslag på Ringhalsveteranernas logotype.
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
Genomgång av åtgärdslista:
Punkt 41. Klar.
Punkt 45. Klar.
Punkt 47. Klar. Reseinbjudan till Redberga och Falköping skickas i början av
juni. Utflykt senare i höst kommer i utskick med inbjudan till höstmötet.
Punkt 48. Klar.
Punkt 49. Klar.

2.

Rapporter och skrivelser
Ny ordförande i Stenungsund veteranförening. Träffen där Stenungsund står
som värd har flyttats från vår till höst. Inbjudan kommer.

3.

Ekonomi

3.1

Föreningens ekonomi
Faktura från S&S resor avseende Norgeresan 28-30 maj fördelas mellan
veteranerna och Ringhals.
Intäkt från Åsbro utflykten 22deltagare x 20 kr.

3.2

Anslag från Ringhals AB
Anslagsäskande inskickat. Svar från Ringhals senare i år.
4.

Medlemsläget
Medlemsantalet är idag 326.
Anders kontrollerar skatteverkets arvode för rapportering om avlidna
medlemmar bland Ringhalsveteranerna.

5.

Resor
Höstresan den 10 september. Lars skickar kopia till styrelsens medlemmar.
Utskick med reseinbjudan göres första veckan i juni.
Resa till Oslo och Halden den 28-30 maj. 55 deltagare anmälda. Namnlista på
deltagare tas med på bussresan som alternativ till namnskyltar.
Utflykter:
Alt.1. Ingrid har talat med arrangör Gunnar Nilsson avseende besök på Balgö.
Kort båtresa med 7 passagerare åt gången i Gunnars båt. Besöksdatum 21
augusti. Ingrid har även vidtalat Helge Kärrbrant som guide.
Alt.2. Ingrid har även varit i kontakt med Roy Magnusson för besök på
utställning och berättelser om ”Astrid på Skäret”. Ingrid bokar ett datum för
detta besök till någon gång i oktober/november.
Beslut. Vi skjuter upp Balgö besöket till våren 2014 och satsar på utställningen
och berätteser om Astrid på Skäret till senhösten 2013.

6.

Utbildning
HLR samt hantering av hjärtstartare. Lars Gomersson har varit på en sådan kurs
i Varberg och skickat styrelsens medlemmar information om denna.
Styrelsen beslutar att Jan T. tar kontakt med Previa i Ringhals avseende kostnad
och tidpunkt för ett eventuellt genomförande i Ringhals hösten 2013.
Intresseanmälan för deltagande i en sådan utbildning skickas tillsammans med
inbjudan till höstmötet den 16 oktober.

7.

Övriga frågor
Ringhals historia.
Marita berättade att intervjuerna i stort är avslutade.
Arbetsgruppen har därmed avslutat sitt arbete.

8.

Övrigt, övrigt
Ingrid har kontrollerat om Björn Hellberg kan närvara som underhållare på vårt
höstmöte den 16 oktober. Väntar på svar.
Nyckel till vårt dokumentskåp förvaras på hemligt ställe.

9.

Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 13 augusti. Kallelse kommer.
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