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Vattenfalls Ringhalsveteraner  
 

PROTOKOLL 

 

Från styrelsesammanträdet 2014-05-21 
 

Närvarande Jan Troedsson    ordförande 

 Ingrid Larsson v. ordförande 

Lars Gomersson sekreterare 

Anders Nordman kassör 

Knut Wetterberg klubbmästare  

Birgitta Wahlström suppleant   

Jan-Olof Engblom suppliant  

Jan Nilsson  webbmaster  

 

1. Mötets öppnande 

Jan T öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna och 

kompletterade med ett speciellt extra välkommen till Birgitta då detta var hennes 

första styrelsemöte. 

Dagordningen för mötet godkändes. 

 

2. Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista 

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes och har lagts 

till handlingarna. Även det konstituerande mötesprotokollet signerades av 

Jan T. Anders har nu också fått kopior av årsmötesprotokollet och det 

konstituerande mötesprotokollet för klarställanden mot banken. 

Genomgång av åtgärdslistan:  Inga kvarstående punkter. 

 

3. Rapporter och skrivelser 

Jan har träffat Stenungssunds veterangäng när de var på besök i Ringhals 13 

maj. De hade varit på ett mycket intressant besök på SVT i Göteborg vilket kan 

vara något som Knut kan fundera över om vi också ska göra ett besök där! 

Beslut: Jan T ska svara på mailet från Sthlm om kontaktadress. Diskussion om 

behov av postbox. Vi anser att det räcker att ordförande står som kontaktadress.  

Beslut: Jan N ska hjälpa Jan T med en e-mail adress ”xxxxx@rivet.se. 

 

4. Ekonomi , medlemsläget och e-post 

Anders redovisade föreningens ekonomi och de konstigheter som innebär att vi 

har 500 kr för lite på banken enligt Anders bokföring. 

Antal medlemmar som betalt avgiften för 2014 är 328 stycken medan antalet 

medlemmar är 337 stycken. Sex medlemmar har avlidit. Jan T ska kontrollräkna 

för att se om han hittar felet. 

Beslut: Jan T kontrollräknar. 
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E-post. Antalet som idag har anmält att de har e-post är 200 personer medan 25 

personer vill även i fortsättningen få info via brev. Kvarstår 112 personer som 

inte har svarat ännu.  

Beslut: Lars fortsätter granskningen och i samband med nästa utskick om 

höstresan 2 sep skickas alla utestående med brev och påminnelse om e-post info. 

Birgitta informerade om att det går snabbare med Ringhals utskick om jag tar 

kontakt med Anna-Karin Lövbom på posten. 

 

5. Anslagsäskande för 2015 från Ringhals AB  

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

år 2014. Jan T har översänt våra äskanden till ansvarig på Ringhals och har på 

säkert sätt säkerställt att våra äskanden inte ska hamna i fel skrivbordslåda vilket 

förmodligen till snabbt beslut från Ringhals om anslagen. 

 

6. Resor 
Berlinresan blev mycket omtyckt av alla de 54 deltagarna.  

 

Idag onsdag 21 maj fortsätter studiecirkeln om Norra Hallands Historia med 

besök på Kungsgården i Åskloster. 

 

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

Birgit Nilsson muséet i Boarp samt Skottorp slott.  

Priset för medlemmar fastställdes till 400 kr och 800 för medföljande. 

Avresa från Bua 0700, Varberg 0720. Åter i Varberg kl 1900 och 1920 i Bua. 

Beslut: Lars Skriver en sammanfattande beskrivning för utskick den 10 juni. 

 

7   Utbildning 

Jan-Olof har skapat 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). Vi ska nu alla skärpa till oss och ladda 

ned droppboxen. 

Beslut: J-O ger nödvändig utbildning. 

 

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

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

Beslut: Janne kommer förbi hos Lars och lägger upp gruppen med alla de mail 

som vi nu har fått in. 

 

8   Övriga frågor  

Förberedelser till höstmötet den 16 okt.  
Beslut: Jan håller kontakten mot Ringhals för uppbokning av representant, 

 VVD Björn Linde alternativt G Molin alternativt Infochefen för information om 

Vattenfall och Ringhals. 

 

Diskussion kring stadgarna och begränsningar vid antagning till Rivet. 

Samtliga har studerat stadgarna och i princip så har vi inga förslag till ändringar 

annat än stavfel och det mycket olyckliga felet med ”målsättning” när det i 

själva verket är ”föreningens mål” som åsyftas.  

Beslut: När Anders åker på mötet som Forsmark kallar till så ska vi ligga lågt 

och uttrycka vårt förtroende för våra stadgar. 

http://www.dropbox.com/
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Jörgen Wildheim tas bort ur listorna då han har avlidit. 

 

Bertil Hansson från Barsebäck/EON/Sydkraft pensionärer har kontaktat Jan T 

för någon form av utbyte av generell information. De är idag ca 100 

medlemmar. 

Beslut: Jan T bokar in möte med några styrelsemedlemmar. 

 

Enkät till höstmötet? Lite oklart om behovet. Tas upp igen 5 aug. 

 

9   Nästa möte 

Nästa styrelsemöte är tisdag 5 aug 2014 kl. 09.30 i Turbinen som är bokad.  
(Övriga möten är 1 okt, höstmöte 16 okt, och 3 dec). 

 

 

Vid protokollet   Justeras 

  

 

 

Lars Gomersson   Jan Troedsson 
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