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1. Mötets öppnande
Jan T öppnade mötet och hälsade styrelsemedlemmarna välkomna.
Dagordningen för mötet godkändes.
Föregående mötesprotokoll
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 inga rapporter eller skrivelser har inkommit.
Jan Nilsson meddelade att Ringhalsveteranernas E-postadress är :
ringhalsveteranerna@rivet.se samt att ordförande är mottagare av dessa
mail.
3. Ekonomi och anslagsäskande
Anders redovisade föreningens ekonomi som är helt i sin ordning.
Jan T meddelade att inget svar har inkommit från Ringhals om hur mycket vi
kan förvänta oss att få i bidrag för 2015.
4. Medlemsläget och e-post adresser
Antal medlemmar som betalt avgiften för 2014 är nu 350 stycken.
E-post. Antalet som idag har anmält att de har e-post är 279 personer medan
57 personer vill även i fortsättningen få info via brev. Kvarstår 14 personer
som inte har svarat ännu.
Beslut: Lars fortsätter granskningen på lägre aktiv nivå.
Beslut: Anders kontaktar Skatteverket att adresser och dyligt stämmer för de
medlemmar som får våra utskick per post.
- Det är oklart hur det blir med Ringhalstidningen och inf om vilka som går i
pension när Ringhals och Forsmark slås ihop i en tidning.
- Jan T läste upp Jörgen Holhammars ansökan om att få bli medlem i
Ringhalsveteranerna. I ansökan framgår att Jörgen har en gedigen bakgrund i
Ringhals som tidigare anställd och i ett senare skede inom vattenfall data.
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Beslut: Jörgen Holhammar uppfyller kraven för att bli medlem i
Ringhalsveteranerna.
Jan T meddelar Jörgen att han nu är ”Ringhalsveteran”.
5. Resor
Ingrid och Knut meddelade att höstresan 23 sep till södra Halland och norra
Skåne var mycket uppskatta.
Beslut: Ingrid skriver en liten summerande rapport där Knut bidrar med
bilder.
Knut redovisade de tre alternativen för vårens resmål under 2015 som ska
röstas om på höstmötet 16 okt.
De tre alternativen är:
- en 6 dagars resa till Bryssel,
- en 6 dagars resa till Prag,
- en 5 dagars resa till Riga och Tallinn,
Beslut: Lars skriver ett förtydligande för varje alternativ inför höstmötet.
6. Övriga frågor.
Julbordet på Ästad Gård är inplanerat till 9 dec.
Ingrid meddelade att hon fått info från flera medlemmar om att byta till
annan plats för julbord. I år är detta inget alternativ. Men Sparbankshallen
kan vara värt att kolla upp.
Antalet deltagare har max varit 188 personer år 2011 nedan snittet ligger på
ca 150 personer. - Ingrid har beställt julbordet och bokat upp underhållning
till en rimlig kostnad. (Två sjungande och spelande tjejer i 45 minuter).
- Buss inplaneras av Knut från Varberg, Falkenberg, Kinna och Göteborg.
Samtliga bussar (de tre) passerar järnvägsstationen i Varberg.
- Priset är sedan tidigare fastställt som tidigare till 250 kr för medlem och
550 kr för medföljande.
- Ingrid skriver ett utkast till inbjudan och skickar till Lars.
- Utskick senast 3 nov och svar om deltagande 20 nov.
7. Utbildning
Jan-Olof har skapat en ”drop 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 dropboxen.
Janne har under mötet informerat samtliga om vad som ska laddas ned och
den vidare hanteringen. Janne kommer att skicka ut en inbjudan till oss alla
som vi ska öppna och tacka ja till. Mappen heter ”Rivet”..
Det hela är jättelätt säger Janne!
”Groupmail”. Våra utskick ”Groupmail” fungerar bra och kommer att
användas i kommande utskick.
8. Övriga frågor
Förberedelser till höstmötet den 16 okt.
- Gösta Larsen är vidtalad och informerar om 40-års firandet och boken kl
1100.
- Björn Sjöström vd Varberges Energi kommer kl 1200 och informerar om
skillnaden att jobba på det lilla bolaget jämfört med det stora bolaget!
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- Forsmarksträffen, Anders kommer att berätta på höstmötet att vi inte har
för avsikt att gå med i den av Forsmark föreslagna ändringen av
”Veteranföreningens” intagningsprinciper.
- Barsebäck initiativet, Jan T har meddelat att även Barsebäck nu har slagit
in på en mera lågmäld kontakt omfattning.
- Under mötet 3 dec ska en inplanering av 2015 års möten göras, samt när en
ev. kontakt med valberedningen ska göras!
- Lars kontaktar restaurangen så att höstmötet kan äta lunch kl. 1300 i V2.
(Husmor är vidtalad och jag har beställt goda biffar).
9. Nästa möte
Den 16 oktober är det höstmöte och vårt nästa styrelsemöte
är onsdag 3 dec 2014 kl. 09.30 i Turbinen som är bokad.
(Övriga inbokade möten är 14 jan 2015).

Vid protokollet

Lars Gomersson

Justeras

Jan Troedsson

Utdrag för www.rivet.se 2014-10-02
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