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Vattenfalls Ringhalsveteraner

PROTOKOLL
Höstmötet 2014-10-16 med Vattenfalls Ringhalsveteraner
1. Mötets öppnande.
Ordinarie ordföranden Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt
välkomna till höstens möte. Mötet samlade 68 medlemmar.
2. Godkännande av dagordningen för mötet.
Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes.
3. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet,
att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Nils-Åke Lasson och Marita Carlsson valdes att justera dagens protokoll.
4. Aktuellt från Styrelsen.
Barsebäcks veteranförening har kommit med förfrågan om någon form av
samverkan inom olika områden. Ordförande redogjorde för den dialogen och
kontakten med Barsebäck om samverkan och utbyte av erfarenheter som med
tiden har runnit ut i sanden. Det som återstår är kontaktytor inom respektive
veteranförening.
- Anders Nordman redovisade ”handlingsplan” och önskemål om en
utvidgning av begreppet ”Veteran”.
Samverkansträffen den 10 maj 2014 med Vattenfalls Veteranföreningar i
mellan och södra Sverige anordnades av Östhammars Veteranförening.
Vid denna träff bildades en arbetsgrupp, för att för Vattenfall beskriva
mervärden med att veteranföreningarna finns som en resurs.
I förslaget står bland annat. ”Förändra begreppet veteran till att även omfatta
de personer med stor erfarenhet som fortfarande är anställda i Vattenfall.”
Detta med målet att skapa bättre ”samverkan” med moderbolaget och kanske
i en förlängning bidra till bättre ekonomiskt stöd till Veteranföreningarna.
Styrelsen i Ringhals Veteranförening har tackat nej till denna i vårt tycke
dramatiska förändringen i kravet på medlemskap i Veteranföreningen.
Östhammar avser att gå vidare med övriga Veteranföreningar till Vattenfalls
ledning.
Ordförande ställde frågan om rätt beslut har fattats av styrelsen till mötet.
Mötet stöder enhälligt det fattade beslutet.
- Ordförande redogjorde för planeringen av årets julbord på Ästad Gård som
ska hållas tisdag 9 december. Inbjudan kommer att skickas ut senast 3 nov
och sista anmälningsdag är 20 nov.
- Jan Nilsson redovisade att antalet besök på Rivets hemsida ligger på ca 440
per månad varav ca 250 är unika varje månad.
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5. Ekonomisk redovisning.
Anders Nordman redovisade föreningens ekonomi och kommenterade
resultat- och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2014 kommer att
uppvisa ett underskott på 30 000 kr. jämfört med budget. I övrigt är
föreningens ekonomi i gott skick.
Medlemsavgiften kommer att bli 200 kr för år 2015.
Önskemål framfördes att i nästa utskick uppmana medlemmarna, i syfte att
underlätta bokföringen, att vänta med att betala in medlemsavgiften för 2015
till en bit efter årsskiftet.
Föreningen har ännu inte fått någon information från Ringhals om hur mycket
som föreningen kan tänkas få för 2015. Tidigare budskap indikerar en
ytterligare sänkning av bidraget jämfört med tidigare år.
6. Medlemsläget
Antalet medlemmar är idag 352.
Påbudet om att alla ska meddela om de har en mail-adress alternativt om
någon hellre vill ha framtida kallelser och information i form av brev har
resulterat i följande;
- E-post till 280 medlemmar
- Brev till 60 medlemmar
- Ej svarat är 12 medlemmar
7. Resor
Styrelsen har sammanställt tre förslag (bilaga) till resor som ska göras under
maj 2015.
- Förslag ett Bryssel.
- Förslag två till Prag.
- Förslag tre Riga och Tallinn.
Reseledare Knut drog resorna via OH och tydliggjorde dess innehåll varefter
mötet medelst handuppräckning fick rösta på vilken resa som kändes mest
intressant.
Resultat: Prag 21 röster, Riga och Tallinn 15 röster och Bryssel 4 röster.
På fråga om annat alternativt resmål blev hela församlingen ”tyst” bortsett från
ett förslag till S Petersburg. Detta rimmade illa med tanke på Putin och
Ukraina samt EUs sanktioner mot Ryssland.
Styrelsen ska nu gå vidare och besluta om resa vid nästa styrelsemöte 3 dec.
8. Övriga frågor
- Yvonne Dihne lyfte frågan om intresse finns för att bli medlem i grupp för
släktforskning.
- J-B Larsson slog åter ett slag för fysisk aktivitet i Ringhallen.
Badminton torsdagar mellan kl. 08:00 – 10:00.
- En fråga om att anordna en ”after work” i Veteranernas regi ställdes i låg ton
till sekreteraren i samma ögonblick som ordförande avslutade mötet.
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9. Mötets avslutande
Då inga övriga frågor kom förklarade ordförande mötet avslutat.
10. Gösta Larsen
Gösta redogjorde och kåserade om läget på Ringhals och Vattenfall i stort
samt om Ringhals 40 års firande.
Enligt Gösta ligger dagens elpris på ca 28-30 öre per kwh vilket knappast
täcker kostnaderna inom kärnkraften. Med den nya regeringens förslag på
höjda effektskatter och höjd kärnavfallsavgift är framtidens utmaningar stora!
11. Björn Sjöström vd Varbergs Energi
Björn berättade om hur livet som vd för det ”lilla bolaget” ter sig jämfört med
livet på ”kolossen Ringhals” på ett mycket humoristiskt vis. Bland annat om de
snabba vägarna i det lilla bolaget från beslut till utförande av beslutad aktivitet.
Björn berättade också om bolagets inriktning på ”ren el” i form av ”sol, vind
och vatten”.
- Omsättningen är ca 450-470 mkr/år
- Antal anställda är ca 100 personer
- Första vindsnurran startades år 1991
- Antalet vindsnurror som ägs helt eller delvis är 26 stycken
- Antal vattenkraftverk är 4 stycken
- Driver det förra året invigda värmeverket i hamnområdet
- Disponerar 40 bilar + tre eldrivna bilar samt har tre ladd stationer i Varberg
Efter Björns genomgång av läget i Varbergs Energi intogs en gemensam
lunch i V2s matsal.
I anslutning till lunchen hade Gösta ordnat så att alla Veteranerna kunde
hämta de två nya Ringhals böckerna. ”Ringhals genom tiderna” och ”När
kärnkraften kom till byn”, vilket var mycket uppskattat av oss Ringhals
Veteraner!
Väröbacka 2014-10-16
…………………………..
Lars Gomersson
/sekreterare/

Justeras:

……………………………
Jan Troedsson
Ordförande

Justeras:

Bilaga: De tre reseförslagen.
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……………………
Nils-Åke Lasson
……………………..
Marita Carlsson
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Alternativ 1
Förslag på resa till Bryssel maj 2015.
Dag 1(65 mil)
Resan går med buss via Helsingör och Rödby-Puttgarden,
genom Tyskland till Bremen för övernattning.
Dag 2 (50 mil)
Vidare genom Tyskland och Holland och in i Belgien och
Bryssel.
Dag 3
Rundtur till bl.a. Grand Place, Manneken Pis, kungliga slottet,
Atomium, Chocolateri.
Dag 4
Busstur till Waterloo och museum i området.
Dag 5 (49 mil)
Start hemresa till Hannover för övernattning.
Dag 6 (68 mil)
Samma väg hem via Rödby och Helsingör.
Antal övernattningar i dubbelrum är fem samt fem middagar
och frukostar.
Kostnaden vid minst 40 personer är 6495 kr.
(Enkelrum +1970 kr)
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Alternativ 2
Förslag på resa till Prag maj 2015.
Dag 1(ca 50 mil)
Resan går med buss via Helsingör och Gedser och färjan till
Rostock samt vidare till utkanten av Berlin för övernattning.
Dag 2 (50 mil)
Vidare genom Tyskland och Dresden och in i Tjeckien och
ankomst till Prag under eftermiddagen för incheckning på
hotellet.
Dag 3
Promenad till Gamla Staden och övriga sevärdheter i Prag.
Dag 4
Promenad i den övre staden till bl.a. Pragborgen och
Staropramens bryggeri. Under kvällen blir det en liten båttur.
Dag 5 (XX mil)
Start hemresa samma väg som vi kom via Dresden till utkanten
av Berlin för övernattning.
Dag 6 (XX mil)
Samma väg hem via Rostock och Helsingör.
Ett stopp för inhandling av våta varor i utkanten Rostock.
Antal övernattningar i dubbelrum är fem samt fyra middagar
och fem frukostar.
Kostnaden vid minst 40 personer är 5925 kr.
(Enkelrum +1650 kr)
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Alternativ 3
Förslag på resa till Riga och Tallinn maj 2015.
Dag 1(ca 50 mil)
Resan går med buss till Stockholms frihamn och Tallinks färja
till Riga. Övernattning ombord.
Dag 2
Ankomst Riga kl. 1100 och sightseeing i Riga incheckning på
Radisson Blu Hotell.
Dag 3 (31 mil)
Buss mot Estland och Tallinn. Under sen eftermiddag
incheckning på Sokos Hotell.
Dag 4
Promenad i de centrala delarna av Tallinn samt buss till annat
utflyktsmål. Klockan 1800 går färjan mot Stockholm.
Dag 5 (50 mil)
Start hemresa från Stockholm kl. 1000.
Antal övernattningar i dubbelrum/hytt är fyra samt fyra
middagar och fyra frukostar.
Kostnaden vid minst 35 personer är ca 4200 kr (2013 prisnivå).
(Enkelhytt och enkelrum + 870 kr)
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