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VVaatttteennffaallllss  RRiinngghhaallssvveetteerraanneerr  
 
 

PROTOKOLL 
Höstmötet 2015-10-15 med Vattenfalls Ringhalsveteraner 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen för mötet.. 
 
Ordinarie ordföranden Kjell Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt 
välkomna till höstens möte.  
Dagordningen, den uppdaterade kallelsen, godkändes. 
Mötet samlade 63 medlemmar. 
 

2. Val av justeringsman tillika rösträknare för mötet,  
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
Olle Fröberg valdes att justera dagens protokoll. 
 

3. Aktuellt från Styrelsen. 
 
Veteranföreningarna startades på initiativ av koncernchefen 1992 med målet: 
- att främja samhörighet och kamratskap bland medlemmarna  
- att vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall  
I dag finns 12 lokala föreningar med 2300 medlemmar 
Vattenfalls stöd har möjliggjort att verksamheten kunnat bedrivas och 
utvecklas genom åren. 
Nyttan för Vattenfall kan summeras enlig följande: 
- kan dra nytta av stor erfarenhetsbank.  
- använda föreningarna som plattform 
- nyttja veteraner som ambassadörer 
- senior personals erfarenhet  
– vidmakthåll ett kulturarv 
Sammantaget så är detta en väg som ska stärka förtroendet för Vattenfall 
bland anställda, tidigare anställda och i omvärlden. 
Veteranverksamhet som Vattenfall sponsrar skall uppfylla nedanstående 
kriterier: 
- anslagen skall användas för verksamhetens administration  
- kan användas för samverkan med andra veteranföreningar  
- kan användas för friskvårdsinsatser  
- skall användas till resor eller besök inriktade på energibranschen  
- kan användas till resor eller besök inriktade på kulturella mål och upplevelser 
inom föreningens region 
Vid veteranföreningarnas samverkansmöte under 2014 noterades:  
- att samtliga föreningar upplever ett avtagande intresse från Vattenfall varför 
mötet beslöt att vi måste göra något för väcka liv i intresset och komma med 
någonting nytt. Som t.ex. utvecklad synen på oss som veteraner: 
- en person som har stor erfarenhet 
- yrkeskunskap, kamratskap, upplevelser, minnen 
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Veteranföreningen är: 
- medlemmar som delar en gemensam erfarenhet 
- delar erfarenhet av anställning i Vattenfall 
Målet är en etablering av en fast samverkansform med Vattenfall som nu är 
påbörjad. Samverkansformen med Vattenfall kommer under 2016 att var 
konkritiserad och formaliserad. 
 
Vår lokala kontakt i Ringhals är i dag Gösta Larsen och han skall: 
- fortlöpande upprätthålla kontakt med veteranföreningen 
- återkommande informera om Vattenfalls verksamhet 
- hantera initiativ till verksamheter som veteranföreningen kan bidra med till 
nytta för Vattenfall 
- med föreningen överenskomma om förutsättningarna för verksamheter som 
avses bedrivas i samarbete med Vattenfall. En fråga som ställdes var om 
något motsvarande finns i bl.a. Tyskland. Kjell lovade att kolla upp detta. 
Kjell redovisade de aktiviteter i form av resor och utflykter som föreningen gjort 
under året. Bl.a. resan till Prag, Flisan, Volvo och Operan. 
(Reseberättelser ligger på hemsidan www.rivet.se). 
 

4. Ekonomisk redovisning. 
 
Staffan Rydin redovisade föreningens ekonomi och kommenterade resultat- 
och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2015 kommer att uppvisa ett 
underskott på ca 30 000 kr. jämfört med budget. I övrigt är föreningens 
ekonomi i gott skick. 
Medlemsavgiften kommer att bli 200 kr för år 2016. 
Föreningen har ännu inte fått någon information från Ringhals om hur mycket 
som föreningen kan tänkas få för 2016. Tidigare budskap indikerar en 
ytterligare sänkning av bidraget jämfört med tidigare år. 
 

5. Julbord tisdag 8 dec 2015 
 
Årets julbord blir på Nöjeshallen vid Varbergs Event Kattegatts vägen 26. 
Julbordet står uppdukat för oss kl. 18.00. 
Glöggmingel från kl. 17.00. Julbordet avslutas med dessert, godis och kaffe.  
Björn Tarvis, Holhammar och kompisar underhåller med sång och musik.  
Bussar till Nöjeshallen: 
- Buss 1.GBG Nils Erikssonplatsen, Klovsten, Åsa, Frillesås, Väröbacka, 
Ringhals, Bua skola, Nöjeshallen  
- Buss 2.Kinna McDonalds, Kiosken Björketorp, Horred ICA, Veddige stn, 
Eklöws Derome, Nöjeshallen 
- Buss 3. kan beställas om det finns resande, från Falkenbergs gamla jvg 
station, Tvååkers medborgarhus S. Näsvägen, Nöjeshallen. 
- Kostnader: Priset för medlem är 250 kr och för respektive 450 kr. Betalas in 
på Bankgiro 5533-0336 Anmälan är bindande och sista anmälnings-och 
betalningsdag är 25 november. 
- Hemresan beräknas starta ca 22.00 
Information utskickas senast under första veckan i november. 
 
 

http://www.rivet.se/
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6. Medlemsläget idag är 306 medlemmar 
 
År 2010           299 medlemmar 
År 2011           310 medlemmar +11 
År 2012           335 medlemmar +25 
År 2013           346 medlemmar +11 
År 2014           354 medlemmar +8 
År 2015 okt     306 medlemmar -54  
Under 2015 har tillkommit 9 medlemmar och tre har avlidit. 
Anledningen till minskningen år 2015 är förmodligen ökningen av 
medlemsavgiften från 100 kr till 200 kr/år. 
Medlemsantalet och prognosen kommande år är en fortsatt ökning av  
antalet veteraner med ca 10 per år. 
Epost adress, i dagsläget är det 47 medlemmar som ej har e-post adress. År 
2013 var det 234 medlemmar som inte hade e-post adress. 
 

7. Resor 
 
Styrelsen har sammanställt tre förslag till resor som ska göras under maj 
2016.  
- Förslag ett Riga och Tallinn. 
- Förslag två Rhen-Mosel.  
- Förslag tre till Bryssel.  
Reseledare Knut drog resorna via OH och tydliggjorde dess innehåll varefter 
mötet medelst handuppräckning fick rösta på vilken resa som kändes mest 
intressant. 
Ett överväldigande svar blev Riga och Tallinn. 
Styrelsen ska nu gå vidare och besluta om resa vid nästa styrelsemöte 
i dec. 
Övriga förslag var, Volvo Lastvagnar Tuve, Marinmuseum i Helsingör,  
Värö Bruk. Även en fortsättning på Ringhals ”After Work” på Bruket ska vi 
försöka få info om när det blir aktuellt igen. 
 

8. Övriga frågor 
 
- J-B Larsson slog åter ett slag för fysisk aktivitet i Ringhallen.  
Badminton torsdagar mellan kl. 08:30 – 10:00. 
- Under 2016 är vår förening 20 år och frågan ställdes om något speciellt 
firande kan anordnas 
- Åkulla och om Veteranerna kan åka skidor gratis där. 
Olle Fröberg som är ordförande i ”Åkulla skidbackar” lovade med hög röst att 
så ska det banne mig bli! Nya snökanoner är inköpta så det blir kanske snö 
året runt! 

 
9. Mötets avslutande 

 
Då inga övriga frågor kom förklarade ordförande mötet avslutat. 
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Solceller 
 
Jörgen Eriksson Vattenfall informerade om solceller och vilka möjligheter som 
Vattenfall kan erbjuda privatpersoner och företag att få solceller installerade. 
All information från Jörgen Eriksson ligger på vår hemsida www.rivet.se 
 
Ringhals information 
 
Anna Stålnacke Presschef och Anders Norrman Underhållschef redogjorde för 
läget på Ringhals och Vattenfall i stort samt om pågående arbete med att 
samordna ”all” verksamhet mellan Ringhals och Forsmark. 
Dagens elpris på ca 28-30 öre per kWh, täcker inte kostnaderna inom 
kärnkraften. Detta i kombination med den nya regeringens förslag på höjda 
effektskatter och höjd kärnavfallsavgift var dagens besked att Ringhals 2 skall 
stängas år 2019 och Ringhals 1 år 2020! 
Ett positivt besked under året från SSM är att R4 har fått höja effekten med 
18,6 % vilket ger ytterligare 175 MW. 
I övrigt så uppfyller nu samtliga block övergångsplanerna. 
Alla de stora investeringarna som har gjorts på R1 och R2 med installationer 
av nya generatorer, Lågtrycksturbiner och transformatorer kommer att bara få 
vara med i ca 4-5 år. 
R2 kommer att starta den 13 nov. 
 
Efter Anna och Anders genomgång av läget i ”RingFors” intogs en gemensam 
lunch i V2s matsal. 

 
Väröbacka 2015-10-15 
 
………………………….. 
Lars Gomersson   Justeras: …………………… 
/sekreterare/    Olle Fröberg 
 
……………………………    
Kjell Svensson    
Ordförande 
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