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Vattenfalls Ringhalsveteraner 

Närvarande 
Kjell Svensson Ordförande 
Lars Gomersson        Sekreterare 
Staffan Rydin        Kassör 
Jan-Olof Engblom Suppleant   
Jan Nilsson  Webmaster 
Knut Wetterberg             Klubbmaster 
 

RIVET Protokoll från styrelsesammanträde 9 mars 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 
Staffan fått faktura från Folkrörelsernas arkiv i Norra Halland för vår slutliga 
arkivering. Kostnaden är 200 kr per år. 
 

4 Ekonomi  
- Staffan gick igenom sin sammanställda uppföljning och redovisning av 2015 
års verksamhetsplan och budgetutfall. 
- SpeedLedger fungera bra och 175 medlemmar har tills idag betalt 
medlemsavgiften. 
- Ansökan om bidrag för år 2017 från Ringhals/Vattenfall ska sammanställas 
och troligtvis skickas in senast under första halvåret 2016. Oklart hur det ska 
se ut i dagsläget med tanke på samverkansförhandlingar samt hur det går 
med Forsmark/Ringhals sammanslagningen. 
Kjell administrerar detta. 
 

5 Medlemsläget 
- Antal betalande medlemmar var 30 dec 2015 309 medlemmar och idag  
(2016-03-09) är vi 309 medlemmar.  
Under hela år 2015 har 12 nya medlemmar tillkommit. 
- 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. 
 

6 Resor/utflykter 
- För resan till Riga och Tallinn har totalt 50 personer anmält sig vilket är full 
buss. Två personer står på reservlistan. 
Resa startar måndag 23 maj och hemkomst är fredag 27 maj 2016. 
Då nu 50 resenärer är anmälda blir priset 4825 kronor per person.  
Medlemmar betalar 2825 kronor.  
 
 
Kortresor 
- Ingrid var ej närvarande varför läget avseende antal anmälningar till det 
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inplanerade besöket på Varbergs Fästnings muséum den 22 mars är oklart. 
Kostnaden, 800 kr för visningen betalas av Rivet medan inträde kostar 50 kr 
och kaffe kostar också 50 kr per person. 
- Grimeton  
Kjell har kollat läget och bokar in den 19 oktober 2016 för ett besök. 
- Marinmuseet 
Ingrid kollar om möjligt med ett besök under sep. 
- Övriga kortresor som diskuterades var, 
- Skagen 
- Grenåfärjan 
- Göteborg-Kiel 
- Rundtur i Danmark generellt 
- Beredskapsmuséet i Djuramossa. 
Inga ytterligare kortresor inplaneras under 2016. 
Det blir fullt upp med 20 års firandet den 10 september. 
- Vi lyfter frågan på årsmötet om intresse finns för t.ex. en tur till Grenå! 
 
 

7 Utbildning 
Frågan om hjärt- o lungträning läggs på is. 
 

8 Övriga frågor 
- Rivet 20 år. En arbetsgrupp med Ingrid, Birgitta och Janne Engblom har 
påbörja planeringen och redovisade en mängd olika aktiviteter. 
20 årsfesten inplaneras till den 10 september.  
Arbetsgruppen kalkylerar med att ca 150 personer kommer på firandet. 
Var firandet ska äga rum ska klarna den 30 mars vid möte på restaurang 
Vesterport (Campus). 
Kjell anhåller om extra pengar för firandet. 
Björn Tarvis och de 60 Watten är påtänkta som dansorkester och allmän 
underhållning. 
Övrig underhållning är ännu lite oklart. 
Lottsedel för bordsplacering är att föredra! 
På årsmötet bör tillräcklig planering vara framme så att en generell information 
kan presenteras på årsmötet. 
-Julbord 2016 blir torsdag 8 dec i Nöjeshallen då 2015 års julbord var väldigt 
bra. 
 
- Årsmötet och förberedelser.  
Samtliga punkter i ”kom ihåg listan” är klarställda. 
 
- Läget i ”veteranfrågan” är stillestånd! Vid ordf-mötet i April i Sthlm skall en 
delegation träffa Dag Svensson, Vattenfall HR, för att höra vad Vattenfall 
ämnar göra i frågan Kjell. 
 
- Nya pensionärer. Vattenfall lämnar inte ut info om nya pensionärer  
enligt Sthlm-föreningen. Man hänvisar till PUL Kjell. 
Kjell har pratat med Ringhals personalchef i frågan, som i sin tur har delegerat 
den vidare. Inget svar efter detta. 
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9 Nästa möte är årsmöte 16 mars 2016 och konstituerande möte och sedan 
ordinarie möte 18 maj. 
 

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

 

 

 

…………………………..   …………………………….. 

Lars Gomersson   Kjell Svensson 

Sekreterare    Ordförande 
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