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Vattenfalls Ringhalsveteraner årsmöte 2015
PROTOKOLL
Från årsmötet 2015-03-11 med Vattenfalls Ringhalsveteraner
1.

Mötets öppnande och parentation.
Mötet samlade 71 medlemmar.

1.1

Ordinarie ordföranden Jan Troedsson öppnade mötet och hälsade
välkommen.

1.2

Ett ljus tändes och mötet höll en tyst minut för de medlemmar som avlidit
under det gångna året. Lennart Wilén läste dikten ”Solnedgång” av Ebba
Lindqvist.

2.

Godkännande av dagordningen för mötet.
Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes.

3.

Val av ordförande för mötet.
Krister Storm valdes.

4.

Val av sekreterare för mötet.
Lars Gomersson valdes.

5.

Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Gunnar Johansson och Tommy Lövgren valdes.

6.

Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt.
Kallelsen till mötet har skett på stadgeenligt sätt. Frågan besvarades därför
med ja.

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse. (Bilaga 1)
Jan Troedsson föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det
gångna årets verksamheter.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
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8.

Ekonomisk redovisning.

8.1

Föreningens ekonomi
Anders Nordman redovisade föreningens ekonomi och kommenterade
resultat- och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2014 uppvisade ett
underskott på 4,620 kr.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.

9.

Revisorernas berättelse.
Olof Fröberg läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av
föreningens räkenskaper och förvaltning.
Ingen anmärkning meddelades.
Resultat- och balansräkning godkändes.

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan besvarades med ja.

11.

Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2015 (Bilaga 2)
Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2015 (bilaga 2)
föredrogs av Anders Nordman.
Bidraget från Ringhals har reducerats från 106,812 kr till
54,250 kr.
Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet.

12.

Fastställande av årsavgiften.
Medlemsavgiften för 2016 fastställdes till 200 kronor.

13.

Val av ordförande för år 2015.

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag valdes Kjell Svensson.
14.

Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två år (mandattid 2 år)
I enlighet med valberedningens förslag valdes Ingrid Larsson och
Staffan Rydin.

15.

Val av två (2) suppleanter för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag valdes Jan-Olof Engblom och
Birgitta Wahlström.

16.

Val av två (2) revisorer för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag valdes Göran Embring och
Olof Fröberg.
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17.

Val av en revisorsuppleant för 1 år

(mandattid 1 år)

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Ulf Borgman
18.

Val av tre (3) personer för 1 år till valberedning
varav en skall vara sammankallande

(mandattid 1 år)

Mötet valde Kenneth Skoglund omval (sammankallande), nyval av Margareta
Svahn och Kjell Börjesson.
19.

Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
Inga motioner hade inkommit till styrelsen.

20.

Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.
- Jan Troedsson informerade om anledningen till att vi har varit tvingade att
byta lokal för årsmötet.
- Jan fortsatte med att informera om resan till Prag den 18 till 23 maj 39
deltagare var idag anmälda. Ett krav är att vi blir minst 40 personer för att
priset (6350 kr)ska ligga fast. Max antal är 54 personer.
Ett förslag att lägga resan på hösten röstades ned.
- Jan berättade också att årets ”julgåva” på 3000 kr hade lämnats till ”Läkare
utan gränser”.
- Den tidigare diskuterade ”samverkansformen” enligt Alf Lindfors förslag lever
vidare och tillträdande ordförande ska meddela Alf att vi deltar och att en
person från Rivet (ordförande) kommer att delta i de kommande mötena.
Mötet samtycker till att Rivet är engagerat och aktivt.
- Jan lyfte också upp frågan om att de ”bidrag” som Rivet och övriga
föreningar får från Ringhals respektive Vattenfall har varit stadigt på
nedåtgående.
- Den nya tidningen ”Reaktion” som ersätter Ringhals tidningen ”Strömmen”
kommer förmodligen att innebära att Rivet inte kommer att kunna få in
information från våra aktiviteter och vi får inte heller någon information i
tidningen om när nya kommande Ringhalsveteraner slutar sitt arbete.
- Ingrid meddelade att det planerade besöket på Varberg Energi värmeverk
”Flisan” tisdag 5 maj har endast några få anmälningar i dagsläget.
- Knut berättade om den planerade höstresan den 9 sep till Göteborg med
besök på Volvo museet och fabriken samt lunch och rundtur på Operan.
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- Frågan om årets julbord skulle avnjutas på annan plats än Ästad Gård
diskuterades. En omröstning med handuppräckning mellan Ästad Gård och
Sparbankshallen i Varberg slutade oavgjord. Frågan bordlades och den nya
styrelsen får fatta ett beslut om plats för 2015 års julbord.
(Efter mötet beslutades om julbord i Sparbankshallen
tisdagen den 8 dec kl 1800)
- Frågan om behovet av att Rivet registrerar de fyra sista siffrorna i våra
personnummet diskuterades. Frågan har en koppling till PUL och hur Rivet
ska kunna stämma av med Skatteverket om personer fortfarande lever.
Frågan bordlades. Den behöver utredas och behandlas av den nya styrelsen
- Jan Nilsson informerade om att vår hemsida www.rivet.se besöks av ca 400
personer varje månad.
- På Rivets hemsida finns nu också information om Marie Nissers stipendium
för 2015. Stipendiet är på 60 000 kr och delas ut av Vattenfalls
Kulturarvskommitté och är nu öppet för ansökan på
http://corporate.vattenfall.se/marie-nisser.
- Fråga om 2015 års julgåva kan ges till Blads aktiviteter i Tanzania.
Styrelsen får behandla frågan!
- Ingrid Larsson avtackade avgående styrelsemedlemmar Jan Troedsson och
Anders Nordman med varsin fruktkorg.
- Anders Nordman och Jan Troedsson överlämnade en speciell gåva till Rivets
eminente ”dataexpert” som har starkt bidragit till utformning av hemsida och
som ett stort stöd för övriga i Rivets styrelse genom åren.
21.

Mötets avslutande
Krister Storm överlämnade ordförandeklubban till den nyvalde ordföranden
Kjell Svensson som därmed avslutade mötet.

Väröbacka 2015-03-11

Lars Gomersson
/sekreterare/
……………………………
Krister Storm

Justeras:

……………………
Gunnar Johansson
……………………..
Tommy Lövgren
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Utanför årsmötet
1. Per Theren informerade om WANO
Per som varit på WANO i Paris under fyra år och där jobbat med
”peer reviews” på kärnkraftverk över hela jordklotet.
Under de sista åren har han varit chef för en ”Task Group” som WANO
har för att hjälpa till med unika problem som kärnkraftverk behöver
hjälp med.
WANO har fem kontor i världen, Paris, London, Moskva, Tokyo och Atlanta.
(Ett nytt kontor är på gång i Peking) Pariskontoret hade när Per kom dit 30
personer från kärnkraftverk på 2-4 års ”kontrakt” samt 10 fast anställda
personer lokalt.
När Per lämnade fyra år senare var det 100 ”tillfälliga” och 20 fast anställda.
(Oklart om detta berodde på Pers insats?).
Kostnaden för enbart Pariskontoret ligger på ca 200 Mkr som ska täckas av
den medlemsavgift som alla medlemmarna betalar. Alla kärnkraftverk (ägarna)
är medlemmar i WANO utom Nordkorea.
Antalet medlemmar är 130 stycken. Dessa finns på 220 platser runt om hela
jorden och antalet kärnkraftblock som täcks in är 430 stycken.
WANO´s information är alltid helt ”intern” varför ingen info lämnas till
myndigheter eller media.
En ”peer review” sker med 4 års intervall och omfattar 28 personer som under
tre veckor genomför granskningen. Uppföljningen sker efter två år och då skall
”alla” hittade felaktigheter vara åtgärdade av kärnkraftverket.
Antalet genomförda ”peer review” per år är 17 2015 och planen ligger
för 2016 på 24 genomförda ”peer review”.
Efter Fukushima har WANO sammanställt 12 enskilda områden som
kraftverken kan få hjälp av WANO för att anpassa sig till de nya
säkerhetskraven.
Enligt Per så är det ytterligare ca 250 nya reaktorer som ligger i olika
konstruktion och byggskeden. Kina startar tre nya kärnkraftverk varje år under
de kommande åren. Per hade varit i Kina 8 gånger enbart de sista 12
månaderna.
Sammantaget så var Pers presentation mycket intressant och gav en insikt i
den enorma omfattning av stöd och hjälp som WANO idag har möjlighet att ge
till världens kärnkraftägare.

2. Gösta Larsen informerade om Vattenfall och Ringhals
Gösta gjorde en generell genomgång av läget i Ringhals och Vattenfalls.
År 2014 producerades ca 24,6 TWh på Ringhals och det innebar att Ringhals
stod för 18 % av hela Sveriges konsumtion.
Dagens låga elpris och höga produktions kostnader (huvudsakligen skatter)
drabbar Vattenfall och Ringhals hårt.
Ringhals har totalt producerat ca 800 TWh och förväntas producera lika
mycket till.
Enligt planen ska R1-R2 gå i 50 år och somna in i mitten på tjugotalet.
Enligt samma plan ska R3-R4 tillåtas gå i 60 år och somna in under 2040
talet.
Ringhals 4 höjde sin uteffekt med 18,6 % och kan nu producera ytterligare 175
MV.
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Nya säkerhetskrav har kommit som innebär att anläggningarna ska ha en
”oberoende härdkylning” under år 2017 och från år 2020 så är det ett krav.
Stora kostnader är förknippade med genomförandet.
Årets längsta revision är Ringhals 2 som pågår in i slutet på november.
Problemet i ”hålen” i bottenplåten och byte av lågtrycksturbin är dominerande.
Ringhals och Forsmark ska på sikt bli ett bolag med gemensam stab.
Idag pågår diskussion om ny organissation inom brandorganisationen i
Ringhals med enbart egen personal.
Projektverksamheten är redan överförd till Vattenfall centralt.

3. Bildsköne Bengtsson av Bertil Sandström Osby
Bertil Sandström Osby drog hela berättelsen om den ”Bildsköne Bengtsson”
helt verbalt utan att staka sig en enda gång!
Enastående bra!
Bernhard Harald Bengtsson föddes i Vittsjö år 1893 och dog 1966 i Göteborg
och var en legendomsusad svensk brottsling. Han gjorde under sin brottsliga
bana från 1910-talet till 1930-talet åtskilliga inbrott och senare också
sprängningar av kassaskåp, och avtjänade åtta perioder av fängelsestraff.
Den kriminella karriären slutade med en landsomfattande stöldturné 1932-34
tillsammans med Tatuerade Johansson då polisen först efter drygt två år
lyckades ta fast dem. Efter avtjänat fängelsestraff försörjde sig Bengtsson som
skräddare fram till slutet av sitt liv.
Bengtsson blev tidigt faderlös och fick växa upp hos sina morföräldrar i
Småland under sträng religiös uppfostran. 14 år gammal fick han arbete vid
järnvägen men slutade efter en falsk anklagelse för stöld. Året efter blev han
utstraffad från flottans skeppsgossekår för att ha förvarat ammunition i sitt
klädskåp. Därefter började hans brottsliga bana med åtskilliga inbrott och
senare också sprängningar av kassaskåp. Mellan 1910 och 1945 satt han i
fängelse i drygt 25 år, fördelade på åtta straffperioder. Han väckte sympati hos
många, då han under sin kriminella bana aldrig använde våld mot personer.
Han sågs som en Robin Hood-figur som aldrig skadade någon under sin
kriminella bana. Under åren 1932-34 var han på en mycket uppmärksammad
landsomfattande stöldturné tillsammans med Folke Johansson, känd som
”Tatuerade Johansson”. De båda blev rikskända då de lyckades gäcka polisen
i drygt två år. En koja i Göingeskogarna vid Filkesjön var deras bas det sista
året. Sedan polisen upptäckt gömstället senhösten 1934 flydde de västerut
och blev fast en vecka senare utanför Göteborg. År 1935 dömdes Bengtsson
till åtta år och tre månaders fängelse. Efter avtjänat straff 1943 hölls han kvar
av medicinska skäl på obestämd tid, men lyckades rymma 1944 och höll sig
undan i ett halvår. Efter en ny bedömning försattes han på fri fot med
övervakning hösten 1945. Han lyckades lämna det kriminella liv han levt och
försörjde sig som skräddare i Markaryd fram till 1950 och därefter i sexton år
till sin död i Göteborg, där han ligger begravd på Kvibergs kyrkogård.
Bengtsson står idag som staty utanför polishögskolan i Solna.
4. När allt detta var över intogs en god lunch i V2´s restaurang.
Lars Gomersson
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