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   Kenneth Skoglund          Valberedningen 
 

RIVET Protokoll från styrelsesammanträde 13 jan 2016. 
 

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 
Förfrågan från OKGs veteraner om stöd och info om bildandet av 
Veteranförening. Kjell svarar och meddelar att all vår info finns på nätet vad 
gäller stadgar och övrig formalia och kan hämtas hem som stöd och info. 
 

4 Ekonomi  
Ekonomin ligger inom budget. Kort genomgång av 2015 års sammanställning. 
- Klartecken för vårt bidrag från Ringhals. Vi är positivt överraskade. 
- SpeedLedger, Staffan och Jan N ska den 21 jan gå en uppstarts kurs i 
Göteborg. Kostnaden för kursen är 1900 kr. Målet är att vi nu ska lägga över 
medlemsregister och låta all inbetalning av 2016 års medlemsavgifter gå via 
SpeedLedger. 
- Ansökan om bidrag för år 2017 från Ringhals ska sammanställas och skickas 
in senast 30 juni 2016. Oklart hur det ska se ut med tanke på 
Forsmark/Ringhals upplägget. 
Kjell administrerar detta. 
 
 

5 Medlemsläget 
- Antal betalande medlemmar var 30 dec 309 st. 
Under året har 12 nya medlemmar tillkommit. 
- En muntlig förfrågan från Staffan Fägerlind om medlemskap har inkommit. 
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 vid 
möte i Stockholm under april. 
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6 Resor/utflykter 
- Lars visade förslaget för utskick till medlemmar om resan till Riga och Tallin. 
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.  
Lars skickar ut inbjudan under början av februari. 
 
Kortresor 
- Ingrid lyfter frågan om en fortsättning av ”Norra Hallands Studieforum” och 
bl.a. besök i Varbergs hamn. 
- Varbergs Fästnings muséum,  
Ingrid kollar om möjligt med ett besök onsdag 6 april.  
- Övriga kortresor som diskuterades var,  
- Grimeton 
Kjell kollar läget och möjligheten av ett besök under hösten. 
- Marinmuseet 
Ingrid kollar om möjligt med ett besök under sep. 
- Skagen 
- Grenåfärjan 
- Göteborg-Kil 
- Galenskaparna och gruppresa till Gbg 
Fortsatta diskussioner vid nästa möte. 
 

7 Utbildning 
Staffan och Jan N går SpeedLedger uppstartskursen 21 jan i Gbg. 
Frågan om hjärt o lugn träning lyfts på årsmötet. Skrivs in som en punkt under 
övrigt i kallelsen. Förslagsvis hålls en ev. utbildning på brandstationen i 
Varberg. 
Nya vägmärken och en trafikkurs för veteraner diskuterades. 
 

8 Övriga frågor 
- Kennet Skoglund i Valberedningen informerade om läget generellt efter att 
Knut meddelat att han inte ställer upp på en ny period. 
Lars meddelade att han avgår efter nästa period om han blir återvald till Rivets 
sekreterare fram till årsmötet år 2018. (Då fyller åldringen 75 år!) 
- Rivet 20 år. En arbetsgrupp med Ingrid, Birgitta och Janne Engblom ska 
påbörja planeringen.(20 jan). Diskussion om att köra 20 årsfesten i samband 
med julbordet men en separat fest i sep/okt verkar vara bäst.  
En lämplig lokal verkar vara Fästningsterassen alternativt Nöjeshallen i 
Varberg och tidpunkten under hösten 2016. 
- En uppdaterad mötesplan 2016-2017 gicks igenom. Efter uppdatering 
skickar Lars ut denna. 
- Veteranfrågan. Inget nytt har inkommit och nya personer har tagit över 
frågan i Sthlm och dessa vet inget! Kjell kollar upp läget! 
-Julbord 2016 blir torsdag 8 dec i Nöjeshallen då 2015 års julbord var väldigt 
bra. 
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- Årsmötet och förberedelser.  
- Storm är inbokad till årsmötet 
- Årsavgiften för 2017 fortsatt 200 kr. 
- Ingrid kollar med L Wilen om den tysta minuten och dikt. 
- Underhållning. Peter Börjesson kontaktas av Kjell. 
- Någon från Ringhals ledning. Björn Lindhe kontaktas av Kjell. 
- Verksamhetsberättelse framtagen av Kjell. 
- Budget och verksamhetsplan har Staffan/Kjell nästan klar. 
- Lars skriver/förbereder närvarolistor och håller koll på anmälan till 
restaurangen i V2 för lunchen. 
- Läget i ”veteranfrågan” är stillestånd! April möte i Sthlm Kjell. 
- Nya pensionärer. Vattenfall lämnar inte ut info om nya pensionärer  
enligt Kjell. 
Mail har Kjell skickat till R personalchef med förfrågan. Oklart läge. 
 

9 Nästa möte är på onsdag 17 feb 2016 
 

10 Avslutning    
Kjell knackade försiktigt pennan i bordet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

…………………………..   …………………………….. 

Lars Gomersson   Kjell Svensson 

Sekreterare    Ordförande 
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