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RIVET Protokoll från från styrelsesammanträde 23 april 2015.
1. Mötets öppnande
Kjell bankad hårt 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
Diskussion kring Vattenfalls ”folder” som centralt ska skickas ut två gånger per
år till alla nya Vattenfallspensionärer.
Oklart om kostnaden för foldern och om Rivet ska betala 6-7 kr för varje
utskick.
- Kjell tar kontakt med Stockholm och försöker klarställa frågan om betalning.
- Staffan tar kontakt med Ringhals och kollar om inte vi kan få info om vilka
som går i pension.
- Janne lägger in foldern (PDF) på hemsidan.
4 Ekonomi
Kjell och Staffan är nu klara med formalia för ”kassa och bank”.
Föreningens ekonomi är generellt helt ok enligt Staffan.
- Kjell och Staffan jobbar ihop underlag för ansökan bidrag 2016.
Utkastet bör vara klart till 30 april och skickas ut till styrelsen på remiss.
5 Medlemsläget
Antal betalande medlemmar var den 20 april 264 st, antalet ej betalda var 87
st och sedan finns 10 medlemmar som är ”vilande”. Summa 351 personer om
de vilande ej räknas in. De vilande ska tas bort ur våra listor.
(3-4 personer har betalt dubbelt).
- Staffan skickar info till Lars som förbereder ett brev utskick till de 87
personerna.
- En ansökan om medlemskap från Kjell Börjesson för Dragica Totevski har
godkänts efter en koll som Lars G har gjort idag!
Dragica är inlagd i listan och Lars översänder Rivet info.
Kjell överlämnade en ansökan från Agnetha Hansson till Lars.
Agneta läggs in i listan och delges info av Lars.
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6 Resor/utflykter
- Till Flisan 5 maj kl 1300 är 20 personer anmälda. Deltagarlista
sammanställs av Ingrid. De bjuder på kaffe. Ingrid tar upp 20 kr per person i
avgift.
Ingrid skriver en rapport efter besöket.
- Till Prag resan 18-23 maj är 41 personer anmälda varav 29 medlemmar.
Den samlade kostnaden ligger på ca 273 kkr.
Viktigt inför framtida utskick att kostnaden per person är korrekt. För Prag har
priset höjts med 350 kr per person på grund av att det förväntade hotellet inte
var tillgängligt. Lars skriver en rapport om resan.
- För höstresan 9 sep till Volvo och Operan är priset 895 kr per person.
Knut förväntas ha all info framme till 9 juni mötet.
Lars kopierar och skickar ut info till styrelsen idag samt förbereder ett utskick
till 9 juni.
- Besöket i Trollhättan tisdag 21 april är fylligt beskrivet och ligger på
hemsidan och i droppboxen.
- Julbord inbokat i Sparbankshallen den 8 dec kl 1800. Kostnad är 395 kr per
person. Medlemspriset beslutas senare.
Ingrid kollar upp lämpliga musikanter för uppträde.
- Under övriga aktiviteter diskuterades olika möjliga sammankomster och
resor.
Några förslag: Ta färjan i Varberg tor. Grenå, resa till Bornholm, åka till Gbg
och gå på teater, etc.
Frågan lyfts upp för diskussion på höstmötet!
7 Utbildning
Alla har ännu inte kommit in i ”Droppboxen”.
Janne hjälper Ingrid och Kurt!
8 Övriga frågor
- Läget i ”veteranfrågan” och kontakten med Alf Lindfors fortsätter.
Kjell åker till Stockholm 5 maj för möte med berörda.
Kjell strävar då efter att få klarhet i syfte och målen!
Kjell stämmer också av om resp. förening ska stå för kostnaden då Vattenfall
kallar till möte.
- PUL och de sista fyra siffrorna? Efter att ha läst igenom §9 och §10 i PUL så
verkar det vara helt ok att fortsätta med användningen av de fyra sista
siffrorna.
Efter diskussion av behovet av att via Skatteverket få information om avlidna
medlemmar fattades beslutet att vi inte i fortsättningen genomför denna
kontroll.
Beslut: Inga ytterligare kontakter med Skatteverket för info om avlidna
medlemmar.
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-En kort version av informationen från vårt årsmöte har lämnats till den nya
Ringhals/Forsmark/SKB tidningen ”Reaktion”.
Och hoppsan, det kom in i tidningen!
- www.rivet allt är inte uppdaterat!
Janne fick klart för sig vad som nu måste ändras och startar omgående med
uppdateringarna!
- Styrelsesammansättning till Ringhals mottagning upphör 2016.
- Utsänd mötesordning för år 2015 och 2016 ligger i droppboxen.
Janne lägger in den på hemsidan! (Eller, behov?)
- Årets julgåva. Kort diskussion. Några förslag lyftes men beslut tas under
hösten 2015.
- Under övrigt berättade Birgitta om SpeedLedger. Uppfattningen är att vi
borde kunna minska kassörens arbetsuppgift genom att vi ansluter oss.
Staffan bör delta i nästa infoträff och kolla upp detta innan beslut tas att vi ska
använda oss av SpeedLedger
- Jan-Olof berättade att han lagt in en gammal Ringhalsfilm i droppboxen.
(När Ringhals bolagiserades).
9 Nästa möte
Tisdag 9 juni 2015.
10 Avslutning
Kjell knackade försiktigt pennan i bordet och förklarade mötet avslutat.

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