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RIVET Protokoll från styrelsesammanträde 4 juni 2015.
1. Mötets öppnande
Kjell förklarade dagens möte för öppnat och Staffan fick förtroendet att föra
dagens protokoll.
2 Föregående mötesprotokoll och utestående beslut
Inga utestående punkter som inte finns med i dagens agenda.
3 Rapporter och skrivelser
- Kjell informerade om mötet med Samrådsgruppen för Vattenfalls veteraner
den 5 maj i Stockholm. Anteckningar från mötet delades ut. En ny
bidragsmodell diskuteras och innefattar såväl bidrag från veteraner till bolagen
som bidraget i kronor till veteranföreningarna. Gösta Larsen är kontaktperson
för RAB/RIVET när det gäller dessa frågor inom Samrådsgruppen.
- Ingrid informerade om Flisan besöket den 5 maj som hade varit mycket
lyckat och uppskattat. Anteckningar av Ingrid från besöket finns på hemsidan.
- Pragresan som gick av stapeln 18-23 maj hade även den varit mycket
lyckad kunde Kjell berätta. Uttömmande reseskildring av Lars finns på
hemsidan.
4 Ekonomi
Ekonomin är god och ligger inom budget. Bankmedel har ökat från 300 Tkr till
349 Tkr men då återstår ju bl.a. höstresa och julbord meddelade Staffan.
- Kjell har skickat in ansökan bidrag 2016 till RH.
5 Medlemsläget
- Staffan meddelade att 300 medlemmar har betalt medlemsavgiften per 1/6
och 45 st resterar fortfarande med betalningen. Vi har fått ca 5 nya
medlemmar och 10-15 st har meddelat att de inte vill vara med längre.
Beslutades att inte skicka ut fler påminnelser om medlemsavgiften för 2015.
6 Resor/utflykter
- För höstresan 9 sep till Volvo och Operan är priset 895 kr per person.
Beslutades att medlem betalar 450 kr och icke medlem 900 kr. Max. antal
deltagare är 43 st beroende på att Blå Tåget på Volvo inte tar fler. Utskick till
medlemmar görs före 1/7 och anmälan före 1/8 till Knut. "Först till kvarn"
gäller. Ingrid gör förslag och skickar till Lars
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- Julbord är inbokat i Sparbankshallen den 8 dec kl 1800. Kostnad är 395 kr
per person. Medlemspriset beslutas senare.
- Under övriga aktiviteter diskuterades olika möjliga sammankomster och
resor.
Några förslag från föregående möte var: Ta färjan i Varberg tor. Grenå, resa
till Bornholm, åka till Gbg och gå på teater, etc.
Ingrid åtog sig att kolla upp lite olika typer av arrangemang att diskutera på
nästa möte och höstmötet!
7 Utbildning
Denna punkt kvarstår till kommande möte. Alla har ännu inte kommit in i
”Droppboxen”.
Janne hjälper Ingrid och Knut!
8 Övriga frågor
- Birgitta har kollat upp informationen om RIVET på Insidan och nu ska denna
vara uppdaterad med aktuell info. enligt Kjell som fått återkoppling från RAB.
- Medlemsregister: Janne hade en föredömlig presentation av skillnaden
mellan Acess och Excel och hur man kan överföra data däremellan.
(Framförallt riktat till Staffan som nog behöver enskild utbildning i detta!!)
- Årets julgåva. Frågan bordlades till kommande möten.
- Kjell efterlyste lite tankar och idéer till kommande möten på hur vi ska
hantera eventuellt minskat bidrag, färre medlemmar, subventioner till
aktiviteter, likvida medel m.m. Han vill att styrelsen funderar över detta.
- Betalkort för RIVET diskuterades. Staffan fick i uppdrag att kolla med
banken om detta är möjligt och vad kostnaden är .

9 Nästa möte
Torsdag 13 augusti 2015.
10 Avslutning
Kjell förklarade mötet avslutat.
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