
  Sid 1 av 4 

VVaatttteennffaallllss  RRiinngghhaallssvveetteerraanneerr  
 
 
 
 

        PROTOKOLL 
 
Från årsmötet 2014-03-06 med Vattenfalls Ringhalsveteraner 
 
1. Mötets öppnande och parentation. 
  
 Mötet samlade 69 medlemmar. 
 
1.1 Ordinarie ordföranden Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade 

välkommen. 
 
1.2 Ett ljus tändes och mötet höll en tyst minut för de medlemmar som avlidit 

under det gångna året. Lennart Wilén läste en dikt av Bo Bergman. 
 
2. Godkännande av dagordningen för mötet. 
 
 Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes. 
 
3. Val av ordförande för mötet. 
  
 Krister Storm valdes. 
 
4. Val av sekreterare för mötet. 
 
 Lars Nylander valdes. 
 
5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 Benkt Wahlqvist  och Bengt Hansson valdes. 
 
6. Fråga om kallelse till mötet skett på stadgenligt sätt. 
 
 Kallelsen till mötet har skett på stadgeenligt sätt. Frågan besvarades därför 

med ja. 
 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
 
 Lars Nylander föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det 

gångna årets verksamheter (Bilaga 1). Verksamhetsberättelsen godkändes av 
mötet. 
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8. Ekonomisk redovisning. 
 
8.1 Föreningens ekonomi 
  

Anders Nordman redovisade föreningens ekonomi och kommenterade 
resultat- och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2013 uppvisade ett 
underskott på 29.800 kr. jämfört med budget.  

 Den ekonomiska redovisningen godkändes.  
     
 
9. Revisorernas berättelse. 
 
 Jörgen Wildheim läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av 

föreningens räkenskaper och förvaltning. 
 Ingen anmärkning meddelades.  

Resultat- och balansräkning godkändes.  
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 Frågan besvarades med ja. 
 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2014      
 
 Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2014 (bilaga 2) 

föredrogs av Anders Nordman. 
 Bidraget från Ringhals har reducerats från det i budget upptagna 140 kkr till 

106.812 kr varför siffrorna i budget ska justeras 
 Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet med 

reservation för anslagsdifferensen. Styrelsen gavs i uppdrag att justera budget 
och att se över föreningens ekonomi med anledning av detta. 
 

 Jan Troedsson informerade om resan till Berlin den 5-9 maj. 40 deltagare 
anmälda. 

 Lars Nylander hörde sig för om dagsutflykt till Helsingborg och att tura över 
Sundet var av intresse. Resan kombineras med besök på Zoega eller Allers. 
Turabiljett med Scandlines inklusive lunchbuffé vid 35 deltagare skulle då 
kosta 119 kr exklusive busskostnad. Intresset var tillräckligt stort för att vi ska 
anordna en sådan resa. 

 
12. Fastställande av årsavgiften. 
 
 Medlemsavgiften för 2015 fastställdes till 200 kronor.                                          
 
13. Val av ordförande för år 2013. (mandattid 1 år)     
   
 I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Jan Troedsson. 
 
14.  Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två år   (mandattid 2 år) 

 
I enlighet med valberedningens förslag valdes Knut Wetterberg och Lars 
Gomersson. 
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15. Val av två (2) suppleanter för 1 år (mandattid 1 år) 

 

I enlighet med valberedningens förslag valdes Jan-Olof Engblom och  
Birgitta Wahlström. 

 
16. Val av två (2) revisorer för 1 år (mandattid  1 år) 

 

I enlighet med valberedningens förslag valdes Göran Embring och  
Olof Fröberg. 

  
  
17. Val av en revisorsuppleant för 1 år (mandattid 1 år) 

 

 I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Ulf Borgman 
 
18. Val av tre (3) personer för 1 år  till valberedning   
 varav en skall vara sammankallande (mandattid 1 år) 

 

Mötet valde Krister Egner (sammankallande) , Kenneth Skoglund och  
Anders Andersson. 

  
19. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner. 
 
 Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 
 
20 Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.  
 
20.1 Torsten Bohl informerade om vad som händer under jubileumsåret. Tre 

personalfester är inplanerade. Torsten visade ett digert program där bl.a de av 
veteranernas intervjuer med Ringhalsanställda skall utmynna i en bok/häfte på 
c:a 100 sidor med titeln ”Ringhals genom tiderna, vår egen historia”. 
Författaren Eric Hallberg har tagit på sig uppgiften att sammanställa det 
insamlade materialet.  
Ringhals har sedan starten producerat 775 TWh. 
Den 16-31 augusti kommer en utställning av Ringhals genom tiderna att äga 
rum på Komedianten i Varberg. Intressenter från Ringhalsveteranerna 
uppmanas att medverka som informatörer vid utställningen. 
Torsten informerade också om pågående arbete avseende etablering av ny 
kärnkraft i Ringhalsområdet. En samrådsgrupp är etablerad för information 
och opinion. Ny kärnkraft tidigast om 15-20 år. 

 
20.2 Jan Troedsson informerade om Stenungsunds reseprogram 2014 och om hur 

vi kan erbjuda varandra plats på resor om man ej lyckas fylla alla platser från 
respektive förening. Veteranerna i Stenungsund har i vår planerat en tre 
dagars resa till Skåne. Program kommer att publiceras på våra respektive 
hemsidor. 
 

20.3 Jan informerade om den kommande träffen med Sydsvenska 
veteranföreningarna i Östhammar den 10 april. 

 
20.4 Jan informerade om att vår julgåva 2013 tilldelades det olycksdrabbade 

Filippinerna. 
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20.5 Jan informerade om att vår hemsida www.rivet.se besöks av drygt 500 

personer varje månad.  
 
20.6 Jan tog upp frågan om rabatter från olika företag för Ringhalsveteranerna. 

Tidigare har Bernt Garhall varit en eldsjäl i detta arbete. Intresset för att 
upprätthålla kontakter med företagen i Varberg med omnejd var ljumt, varför 
beslutades att avbryta detta arbete. 

 
20.7 J-B Larsson slog ett slag för fysisk aktivitet i Ringhallen. Badminton torsdagar 

mellan kl. 08:00 – 10:00. 
 
20.8 Sigurd Norberg ställde en fråga om huruvida Ringhals årsproduktion samt 

produktionskostnad per år kommer att presenteras under jubileumsåret. 
Torsten Bohl svarade att det finns tankar på att presentera dessa i tabeller.  

 
20.9 Jan Troedsson avtackade avgående styrelsemedlemmar Marita Carlsson och 

Lars Nylander med varsin fruktkorg. 
 
21. Mötets avslutande 

 
Krister Storm överlämnade ordförandeklubban till Jan Troedsson som 
avslutade mötet. Därefter intogs lunch i matsalen Videberg 2. 

 
 
 
 Väröbacka 2014-03-06 
 
 
 Lars Nylander   Justeras: …………………… 
 /sekreterare/    Bengt Hansson 
 
      …………………….. 
 ……………………………   Benkt Wahlqvist
 Krister Storm 
 
 
 
 
 
 
Utanför årsmötet 
 
Information om Vattenfall och Ringhals gavs av personalchef Agneta Sundén.  
Årets ……..händelser, Ny organisation 2014 och ”Livet som personalchef”  
 
Bejublat trolleri med ”Jodihns” avslutade årsmötet 2014. 
 
 
 
 
Utdrag för www.rivet.se 2014-03-29 

http://www.rivet.se/

