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Vattenfalls Ringhalsveteraner  
 

PROTOKOLL 

 

Från styrelsesammanträdet 2014-08-05 
 

Närvarande Jan Troedsson    ordförande 

 Ingrid Larsson v. ordförande 

Lars Gomersson sekreterare 

Anders Nordman kassör 

Knut Wetterberg klubbmästare  

Birgitta Wahlström suppleant  Ej närvarande 

Jan-Olof Engblom suppleant  Ej närvarande 

Jan Nilsson  webmaster  

 

1. Mötets öppnande 

Jan T öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna. 

Dagordningen för mötet godkändes. 

Föregående mötesprotokoll samt åtgärdslista 

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes och har lagts till 

handlingarna.  

Genomgång av utestående frågor: Inga kvarstående punkter som inte finns 

med i dagens agenda. 

 

2. Rapporter och skrivelser 

Jan avrapporterade att bekräftelse daterad 2014-07-13 inkommit från 

”Folkrörelsens arkiv” att Rivets protokoll (2007-2012) i två pärmar mottagits 

och nu ligger i arkivet med förteckningsnummer 895 i depån. 

 

3. Ekonomi , medlemsläget och e-post 

Anders redovisade föreningens ekonomi som är helt i sin ordning. De 

konstigheter vi hade enligt förra protokollet har Jan T och Anders klarat ut. 

 

4. Medlemsläget 
Antal medlemmar som betalt avgiften för 2014 är 342 stycken.  

E-post. Antalet som idag har anmält att de har e-post är 259 personer medan 44 

personer vill även i fortsättningen få info via brev. Kvarstår 39 personer som 

inte har svarat ännu.  

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

höstmötet 16 okt skickas alla utestående med brev och påminnelse om e-post 

info. 

Birgitta har tidigare informerat om att det går snabbare med Ringhals utskick 

om jag tar kontakt med Anna-Karin Lövbom på posten. 

 

Anslagsäskande för 2015 från Ringhals AB  
Jan T har fått bekräftelse på att våra äskanden har kommit fram till ansvarig på 

Ringhals. Indikationen är en fortsatt minskning av bidraget. 
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5. Resor 
Kurt och Anders redovisade kostnads bilden och förutsättningarna för kostnader 

och hur fakturering ska ske inför höstresa till Helsingborg som är flyttad till den 

23 sep för besök på "Filborna verket" (sopförbränning), Birgit Nilsson muséet i 

Boarp samt Skottorp slott.  

Priset för medlemmar har tidigare fastställdes till 400 kr och 800 för 

medföljande. Knut tar upp betalning på bussen. Till dags dato är 36 anmälda 

med fördelning, 29 Rivet och 7 respektive. Ingrid skriver ihop en reseberättelse 

och Knut är fotografen som tar alla bilder. 

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

 

Övriga aktiviteter. Julbordet på Ästad Gård är inplanerat till 9 dec. 

- Buss inplaneras av Kurt från Falkenberg, Skene och Göteborg. Samtliga bussar 

(tre st) passerar järnvägsstationen i Varberg. 

- Priset fastställdes som tidigare till 250 kr för medlem och 550 kr för 

medföljande. 

- Ingrid beställer julbordet och kollar upp underhållning till rimlig kostnad.  

- Ingrid skriver ett utkast till inbjudan. 

- Information om julbord i kallelse till höstmöte. 

 

6 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 ev nödvändig utbildning. 

 

”Groupmail”. För att underlätta utskick via mail har Jan N och Lars G lyckats 

använda ”Groupmail”. Det fungerar och kommer att användas i kommande 

utskick. 

 

7 Övriga frågor  

Förberedelser till höstmötet den 16 okt.  
- Kontakten mot Ringhals för uppbokning av representant, är på plats. 

 VVD Björn Linde alternativt G Molin ger info om Ringhals läget. 

- Gösta Larsen är vidtalad och informerar om 40-års firandet och boken kl 1200. 

- Utskick höstmötet görs den 24 sep. 

- I kallelsen flaggas för att mer info om julbord (9 dec) kommer 3 nov då 

anmälan kan göras. 

- Forsmarksträffen, inget nytt. 

- Barsebäck initiativet, Jan håller låg profil men ställer upp på ev gemensamt 

möte. 

- Nya resor, Knut tar fram tre förslag som höstmötet får rösta med 

handuppräckning på.  

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

- Övrigt, inget. 

 

9 Nästa möte 

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

http://www.dropbox.com/
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Vid protokollet   Justeras 

  

 

 

Lars Gomersson   Jan Troedsson 
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