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RIVET Protokoll från styrelsesammanträde 2 dec 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
- Folder till nya pensionärer
Den Folder för utskick till de som går i pension som vi tidigare varit med att ta
fram och som administreras av VF Sthlm (Birgitta Sundström) måste redigeras
och tryckas om igen. Vi betalar en andel/medlem i Veteranerna för
tryckningen. Kjell meddelar Stockholm att det är ok att redigera och trycka.
Frågan om vi kan få besked från Ringhals personal avdelning om vilka som
går i pension två gånger per år har tagits upp med P-chefen den 19 nov.
Inga svar har kommit.
En fråga ska ställas till varje ny medlem, hur fick du besked och info om
Rivet?
Lars skriver in detta i utskicken till nya medlemmar.
- Hallands Bildningsförbund
Ingrid och Kjell har varit på möte med Hallands Bildningsförbund och fått en
katalog med artister, musikanter och föreläsare. Detta ska vi använda oss av
när vi ska ha någon form av underhållning på våra sammankomster.
- Veteranfrågan
Inget nytt har inkommit och nya personer har tagit över frågan i Sthlm och
dessa vet inget! Kjell kollar upp läget!
4 Ekonomi
Ekonomin ligger inom budget. Inget nytt om vårt bidrag från Ringhals.
Våra reseersättningar och telefon ersättningar för 2015 ska sändas in till
Staffan.
5 Medlemsläget
- Antal betalande medlemmar var idag 1 dec 308 st.
Under året har 12 nya medlemmar tillkommit och 3 har avlidit.
- En muntlig förfrågan från Staffan Fägerlind om medlemskap har inkommit.
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Enligt nuvarande stadgarna kan han inte erbjudas medlemskap utan en
stadgeändring
Kjell stämmer av hur andra Veteranföreningar hanterar frågan om konsulter
som inte har varit anställda på respektive arbetsplats vid pensioneringen.
6 Resor/utflykter
- Knut meddelade att resan till Riga och Tallin är beställd hos S och S resor.
Resa startar måndag 23 maj och hemkomst är fredag 27 maj 2016.
Minimum 50 resenärer krävs för att priset ska hålla sig på 4825 kronor per
person. Medlemmar betalar 2825 kronor.
Sista anmälningsdatum är 20 april 2016.
Knut kollar detta med SoS Resor!
Knut skickar mail till Lars om resan.
- Kortresor
- Övriga kortresor som diskuterades var,
- Grenåfärjan
- Grimeton
- Marinmuseet
- Skagen
- Göteborg-Kil
- Galenskaparna och gruppresa till Gbg
Fortsatta diskussioner vid nästa möte.
- Julbord inbokat i Nöjesparkens lokaler den 8 dec kl 1800. (17,00 startar det)
Ingrid meddelade att 134 är anmälda och sedan tillkommer de 5 i orkestern
som vi bjuder på julbordet som tack för musiken.
(På förra årets julbord var det 70 medlemmar och 28 medföljande).
7 pers har inte anmält ev behov av bussresa, Ingrid kollar upp detta via
telefon!
Två bussar är inbokade, Kinna och från Gbg.
Sånghäften är under tryckning enligt Birgitta som skickar dessa via mail till
Lars och Tarvis.
Klart att Jörgen Holhammar kan komma och leda sången.
Lars skriver något om julbordet och Knut fotograferar.
7 Utbildning
Staffan meddelade att han har gått kursen i SpeedLedger den 29 sep.
Om vi ansluta oss till systemet blir kostnaden 200 kr per månad.
Beslut: Mötet beslöt att vi nu ska gå vidare och Staffan tar kontakt med
banken för diskussion om hur övergången och anslutningen ska göras.
8 Övriga frågor
- Rivet 20 år. En arbetsgrupp med Ingrid, Birgitta och Janne Engblom
påbörjar planeringen. Lokal, musikanter och uppträdanden av kända och
okända urgamla Ringhalsare som berättar något kort och roligt….!
En lämplig lokal verkar vara Nöjeshallen i Varberg och tidpunkten under
hösten 2016.
- Julhälsning skrivs ihop av Lars och skickas ut till alla medlemmar.
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- Årets julgåva på 3000 kr går till ”Hjärt-Lugnfonden”.
Staffan administrerar!
- Planering för möten under 2016, Verksamhetsberättelse,
Budget och Verksamhets plan, görs i samband med mötet 13 jan.
- Läget i ”veteranfrågan” är stillestånd!
- Kjell kallar Kenneth Skoglund till nästa möte.
9 Nästa möte är på onsdag 13 jan 2016
10 Avslutning
Kjell knackade försiktigt pennan i bordet och förklarade mötet avslutat.

…………………………..
Lars Gomersson
Sekreterare
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