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RIVET Protokoll från styrelsesammanträde 28 sep 2015.
1. Mötets öppnande
Kjell bankade mjukt i bordet och förklarade dagens möte för öppnat.
2 Föregående mötesprotokoll och utestående beslut
Inga utestående punkter som inte finns med i dagens agenda.
3 Rapporter och skrivelser
Inga
4 Ekonomi
Ekonomin ligger inom budget. Inget nytt om vårt bidrag från Ringhals.
Beslut att medlemsavgiften för 2016 ska ligga kvar på 200 kr per år.
Beslut att målet för vår kassa ska ligga på ca 50-75,000 kr.
Målet ska vara uppfyllt inom 5 år.
5 Medlemsläget
Antal betalande medlemmar var idag 305 st.
Två medlemmar har tillkommit sedan senaste mötet.
9 nya medlemmar har tillkommit under 2015.
3 har avlidit.
6 Resor/utflykter
- Höstresan till Göteborg, Operan och Volvo som genomfördes med 44
personer varav 9 medföljande. Generellt en väldigt positiv resa.
- Julbord inbokat i Nöjesparkens lokaler den 8 dec kl 1800.
Kostnad är 250 kr för medlemmar och 450 kr för medföljande.
Inbjudan utsänds i början av nov.
Knut har prel. bokat in buss från Gbg och Kinna. (Ev. också från Falkenberg).
Ingrid har bokat in musikanter för uppträde (Tarvis, Ulf Andersson och tre
Falkenbergare). Kostnad 2500 kr + gratis julbord.
Ingrid uppdaterar inbjudan innan Lars sänder ut denna i början nov.
Klart att Jörgen Holhammar kan komma och leda sången.
Birgitta kopierar upp sånghäften!
På förra årets julbord var det 70 medlemmar och 28 medföljande.
- Janne lägger in julbordet på hemsidan
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Under övriga aktiviteter diskuterades olika möjliga sammankomster och
resor. Några förslag:
- Inbjudan till ”After Work” Bruket 2 okt är klart.
- Galenskaparna och gruppresa till Gbg diskuterades utan att något beslut
fattades. Rasande dålig kritik i HN/GP.
- Ta färjan i Varberg tor. Grenå, resa till Bornholm.
Frågan lyfts upp för diskussion på höstmötet!
7 Utbildning
Alla har ännu inte kommit in i ”Droppboxen”.
Beslut: Droppboxen är ej längre en aktivitet för disk på våra möten.
8 Övriga frågor
- Läget i ”veteranfrågan” och kontakten med Alf Lindfors fortsätteri låg takt..
Styrelsen är lite osäker på hur detta kommer att påverka RIVET.
Kjell har kontakt med Gösta Larsen som är vår lokala kontakt mot Vattenfall
och försöker få till ett möte med vd Eva för klarställande av hur hon ser på allt
detta och vårt framtida stöd och bidrag.
Resor
- Knut har stämt av med bussbolaget om lämpliga förslag på resor våren
2016. Till höstmötet läggs tre förslag fram för omröstning och synpunkter.
- Bryssel
- Moseldalen
- Riga/Tallin
- J-O har kollat upp förslaget att med billighetsflyg RYAN resa till England och
rundtur där. Inte någon bra ide!
- Årets julgåva blir 3000 kr till Hjärt och Lungfonden.
- Staffan deltar i nästa infoträff om SpeedLedger.( 29 sep).
- Mötet 6 okt är inställt.
Höstmöte 15 okt.
-Anna Stålnacke informerar isf Gösta om Ringhals/Vattenfall.
-Jörgen Eriksson Vattenfall info om ”solpaneler inom Vattenfall”.
-Kallelse till höstmötet utsänds direkt efter dagens möte.
9 Nästa möte är höstmötet torsdag 15 okt 2015.
(Nästa styrelsemöte är 2 dec 2015).
10 Avslutning
Kjell knackade försiktigt pennan i bordet och förklarade mötet avslutat.
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