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Vattenfalls Ringhalsveteraner  
 

  PROTOKOLL 

 

Från styrelsesammanträdet 2014-04-24 
 

Närvarande Jan Troedsson    ordförande 

 Ingrid Larsson v.ordförande (ej närvarande) 

Lars Gomersson sekreterare 

Anders Nordman kassör 

Knut Wetterberg klubbmästare  

Birgitta Wahlström suppleant  (ej närvarande) 

Jan-Olof Engblom suppleant  

Jan Nilsson  webbmaster  

 

1. Mötets öppnande 

Jan öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna.  

Dagordningen för mötet godkändes. 

 

2. Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista 

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes och ska läggas till 

handlingarna när Jan har signerat protokollet. 

Beslut: Jan kommer förbi Lars och signerar protokollet. 

 

Genomgång av åtgärdslistan:  
Punkt 18. Klar. 

Punkt 72. Klar. 

Punkt 77. Klar.  

Punkt 78. Klar.  

Punkt 79. Klar. 

Punkt 80. Klar. 

Punkt 81. Klar. 

Punkt 82. Klar. 

 

3. Rapporter och skrivelser 

Jan T och Lars G har deltagit i årsmötet för ”Folkrörelsernas arkiv i norra 

Halland” den 15 april 2014. I samband med mötet lämnade Jan in de två 

pärmarna med Rivets dokument för arkivering.  

 

Mail från Stenungssund om att de kommer på besök till Ringhals 13 maj.  

Beslut: Jan möter upp för liten dialog. 

 

4. Ekonomi  
Anders redovisade föreningens ekonomi på de tre kontona i Varbergs Sparbank. 

Antal medlemmar som betalt avgiften för 2014 är 336 stycken.  

Beslut: Anders ska kolla vilka konton som är bäst vad gäller ränta. 
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5. Anslagsäskande för 2015 från Ringhals AB  

Underlaget för anslagsäskande är framtaget och ligger i nivå med utfallet för  

år 2014.  

Beslut: Jan T kontaktar RH om när äskandet förväntas överlämnas till Ringhals.  

 

6. Medlemsläget  

Medlemsantalet är idag 336 och beräknas öka mot 350 under året. 

Liten diskussion kring höjningen av årsavgiften till 200 kr 2015. 

 

7. Resor 
Berlinresan med start 5 maj genomförs med 54 personer varav 37 medlemmar.  

Beslut: Knut stämmer av med bussbolaget om adress på faktura. 

 

Onsdag 21 maj fortsätter studiecirkeln om Norra Hallands Historia med besök 

på Kungsgården i Åskloster. Anmälan senast 16 maj till Ingrid. 

 

Höstresa till Helsingborg 2 sep för besök på "Filbornaverket" (sopförbränning), 

Birgit Nilsson muséet i Boarp samt Skottorp slott.  

Beslut: Lars Skriver en sammanfattande beskrivning för utskick under juni. 

 

8   Utbildning 

Jan-Olof föreslår att vi skapar en ”dropp box” där vi kan lägga in alla våra 

dokument i ett antal mappar vilket ger alla möjlighet att själv gå in och läsa vad 

som produceras i Rivet. (www.dropbox.com) 

Beslut: J-O lägger upp detta och bjuder in övriga i styrelsen samt ger nödvändig 

utbildning. 

 

För att underlätta utskick via mail föreslår Jan N att vi använder ”Groupmail” 

som gratis kan hämtas hem via tidningen ”PC för alla”. 

Beslut: Vi gör så och Jan bidrar med info och stöd! 

 

9   Övriga frågor  

Förberedelser till höstmötet den 16 okt.  
Beslut: Jan kontaktar Ringhals ledning för uppbokning av representant vvd 

Björn Linde alternativt G Molin för information om Vattenfall och Ringhals. 

 

Diskussion kring stadgarna och begränsningar vid antagning till Rivet. 

Beslut: Behov av att vi alla läser igenom stadgarna för dialog om en ev 

stadgeändring i framtiden kring antagning av nya medlemmar som idag inte 

uppfyller gällande kriterier.  

 

Anders rapporterade från Forsmarksträffen. 
Beslut: Lars skickar ut noteringarna från träffen. 

Beslut: Knut och Anders skickar bilder till Jan N för inläggning på hemsidan. 

 

Mötet som tidigare var inbokat den 14 aug. 
Beslut: Mötet flyttas till den 5 aug. 

 



Rivet mötesprotokoll 2014-04-24 

 

Sidan 3 av 3 

 

Jan T inbjuden till Ringhals VIP-träff 22 aug kl 0930-1400. 

Beslut: Jan får gå! 

 

Ann-Sofies info om Ringhalsdagarna 16-30 aug i bibloteket i Varberg. 

Beslut: Jan N lägger in detta på hemsidan. 

 

Medlemslista uppdaterad. 
Beslut: Anders skickar ut listan till oss alla. 

 

9   Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är onsdag 21 maj 2014 kl 09.30 i Turbinen som är bokad.  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

 

Lars Gomersson   Jan Troedsson 
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