Rivet styrelseprotokoll 2014-12-03

Vattenfalls Ringhalsveteraner
PROTOKOLL

Från styrelsesammanträdet 2014-12-03
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Knut Wetterberg
Birgitta Wahlström
Jan-Olof Engblom
Jan Nilsson

ordförande
v. ordförande
sekreterare
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klubbmästare
suppleant
suppleant
webmaster

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 T avrapporterade läget i ”Forsmarksinitiativet” där Alf Lindfors nu har
fått besked om träff med person inom Vattenfalls ledning.
- Jan T ger klartecken för fortsatt aggerandet till Alf.
- Jan T gick igenom brevet från Birgitta Sundström daterat 26 nov där Sthlm
har tagit fram förslag på information till blivande pensionärer i form av
broschyr och anmälningskort. Birgitta önskade få eventuella kommentarer
på innehållet.
- Jan T framställer en önskan om förtydligande om att ansökan till
pensionärsförening ska göras på den ort respektive varit anställd och bedrivit
sin huvudsakliga verksamhet. Rivets stadgar kräver stark anknytning till
Ringhals för att medlemskap ska beviljas.
- Jan T meddelar Birgitta att Ringhalsveteranernas E-postadress är
ringhalsveteranerna@rivet.se samt att ordförande är mottagare av dessa
mail.
- Marie-Louise Lindqvist har inkommit med ansökan om medlemskap i
Rivet 22 okt.
Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt med hänvisning till stadgarna att
ej bevilja medlemskap i Rivet.
Motiv: M-L Lindqvist har inte efter 1982 varit anställd på Ringhals drifteller anläggningsverksamhet.
(Medlemskap beviljas de personer som pensionerats från Ringhals drift eller
anläggningsverksamhet).
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3. Ekonomi och anslagsäskande
- Anders redovisade föreningens ekonomi som är helt i sin ordning.
- Antalet anmälda till julbordet är i år något mindre än förra året varför
Anders budget ger mindre underskott än beräknat på årsbasis.
- Jan T meddelade att vi nu har fått besked från Ringhals om bidragets
storlek för 2015. En nästan halvering av bidraget har skett och bidragets
storlek för 2015 blir 54.250 kr, ca 150 kr per medlem.
4. Medlemsläget och e-post adresser
- Antal medlemmar som betalt avgiften för 2014 är nu 354 stycken. Tre
medlemmar har under året avlidit.
- E-post. Antalet som idag har anmält att de har e-post är 287 personer
medan 56 personer vill även i fortsättningen få info via brev. Kvarstår 11
personer som inte har svarat ännu.
Beslut: Lars fortsätter granskningen på lägre aktiv nivå.
Beslut: Anders fortsätter kontakten Skatteverket så att adresser och dyligt
stämmer för de medlemmar som får våra utskick per post.
- Det är oklart hur det blir med Ringhalstidningen och info om vilka som går
i pension när Ringhals och Forsmark slås ihop i en tidning.
5. Resor
- Efter omröstnigen på höstmötet är beslutet att vårens resa år 2015 blir en 6
dagarsresa och går till Prag.
- Knut tar nu kontakt med reseföretaget för att starta upp planeringen.
- Förslaget är att resan företas under vecka 21. (17-22 maj)
- Ett preliminärt beslut om bidraget till resan togs men fastställs när Knut har
ett preliminärt kostnadsunderlag framme.
- Knut tar också fram förslag på en ”endagarsresa” under hösten 2015.
”Flisan” i Varberg kan vara ett alternativ alternativt en biogasanläggning.
6. Övriga frågor.
- Julbordet på Ästad Gård är inplanerat till 9 dec. och antal anmälda var idag
100 medan 96 har betalt.
- Allt under kontroll med musik och bussar. Blir kanske bara två bussar i år.
- Ingrid meddelade att hon fått info från flera medlemmar om önskemål att
byta till annan plats för julbord. I år är detta inget alternativ. Men
Sparbankshallen kan vara värt att kolla upp.
Beslut: Ingrid tar in pris från tre andra platser för diskussion på årsmötet.
- Antalet deltagare har max varit 188 personer år 2011 nedan snittet ligger på
ca 150 personer. - Ingrid har beställt och bokat upp underhållning. (Två
sjungande och spelande tjejer i 45 minuter).
- Buss inplaneras av Knut från Varberg, Falkenberg, Kinna och Göteborg.
Samtliga bussar passerar järnvägsstationen i Varberg.
- Priset är sedan tidigare fastställt som tidigare till 250 kr för medlem och
550 kr för medföljande.
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).
Sidan 2 av 3

Rivet styrelseprotokoll 2014-12-03
Janne har under mötet informerat samtliga om vad som ska laddas ned och
den vidare hanteringen. Janne har skickat ut en inbjudan till oss alla som vi
ska öppna och tacka ja till. Mappen heter ”Rivet”..
”Groupmail”. Våra utskick ”Groupmail” fungerar bra och kommer att
användas i kommande utskick.
Beslut: Jan N ska visa Lars hur han ska kunna skicka bilaga i kommande
massutskick.
8. Övriga frågor
- Förberedelser till årsmötet den 11 mars 2015 diskuteras
vid nästa möte den 14 jan 2015.
- Någon från Ringhals ledning ska kontaktas. - Till nästa möte kallas även den sammankallande i valberedningen.
- Jan T delar ut julklapp till Eva-Lena Larsson personal, Helena Nilsson
Infocenter, Anna-Lena Lövbom Posten på bottenvåningen och Bodil
Berntsson vd-sekreterare.
- Jan N skriver julhälsning och bild på nätet efter avklarat julbord 9 dec.
- Lars/Anders, Verksamhetsplan/ berättelse/budget tas fram inför nästa möte.
- Julgåva på 3000 kr till Läkare utan gränser skickar Anders.
- Resvägsersättning ska sändes in till Anders.
- Lars ska kolla om något svar till julbordet har kommit i retur till
”massutskicknings-avsändningsadressen”. (en retur gert7@telia.com).
9. Nästa möte
Den 14 jan är vårt nästa styrelsemöte och årsmötet är
onsdag 11 mars 2015 kl. 09.30. Lokalen är bokad.

Vid protokollet

Lars Gomersson

Justeras

Jan Troedsson

Utdrag för www.rivet.se 2014-12-08
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