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        PROTOKOLL 
 
Från årsmötet 2016-03-16 med Vattenfalls Ringhalsveteraner 
 
1. Mötets öppnande och parentation. 
  
 Vice ordföranden Ingrid Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkommen. 
 
 Mötet höll en tyst minut för de medlemmar som avlidit under det gångna året. 

Lennart Wilén läste en dikt an Per Västberg. 
 
Mötet samlade 68 medlemmar. 

 
2. Godkännande av dagordningen för mötet. 
 
 Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes. 
 
3. Val av ordförande för mötet. 
  
 Krister Storm valdes. 
 
4. Val av sekreterare för mötet. 
 
 Lars Gomersson valdes. 
 
5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte 

ordföranden justera dagens protokoll. 
 
 Kjell Johansson och Rolf Sandberg valdes. 
 
6. Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt. 
 
 Kallelsen till mötet har skett på stadgeenligt sätt.  

Frågan besvarades därför med ja. 
 

 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. (Bilaga 1) 
 
 Ingrid Larsson föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det 

gångna årets verksamheter.  
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.  
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8. Ekonomisk redovisning. 
 
 Föreningens ekonomi   
  

Staffan Rydin redovisade föreningens ekonomi och kommenterade resultat- 
och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2015 uppvisade ett underskott 
på 25,250 kr.  

 Den ekonomiska redovisningen godkändes.  
   
9. Revisorernas berättelse. 
 
 Olof Fröberg läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av 

föreningens räkenskaper och förvaltning. 
 Ingen anmärkning meddelades.  

Resultat- och balansräkning godkändes.  
 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
 
 Frågan besvarades med ja. 
 
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2016 (Bilaga 2) 
 
 Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2016  

föredrogs av Staffan Rydin. 
 Bidraget från Ringhals har reducerats från 54,250 kr till  

50,000 kr.  
Verksamhetsplanen i sin helhet godkändes och fastställdes av årsmötet.  
 

12. Fastställande av årsavgiften. 
 
 Medlemsavgiften för 2017 fastställdes till 200 kronor.                                         
 
13. Val av ordförande för år 2016. (mandattid 1 år)     
   
 I enlighet med valberedningens förslag valdes Kjell Svensson. 
 
14.  Val av två (2) ordinarie styrelseledamöter för två år   (mandattid 2 år) 

 
I enlighet med valberedningens förslag valdes Lars Gomersson och  
Birgitta Wahlström. 
 

15. Val av två (2) suppleanter för 1 år (mandattid 1 år) 

 

I enlighet med valberedningens förslag valdes Jan-Olof Engblom och  
Agnetha Hanson. 
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16. Val av två (2) revisorer för 1 år (mandattid  1 år) 

 

I enlighet med valberedningens förslag valdes Göran Embring och  
Olof Fröberg. 
 

   
17. Val av en revisorsuppleant för 1 år (mandattid 1 år) 

 

 I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Ulf Borgman. 
 
18. Val av tre (3) personer för 1 år  till valberedning   
 varav en skall vara sammankallande (mandattid 1 år) 

 

Omval av Kenneth Skoglund, Kerstin Svahn och Kjell Börjesson  
som nu är sammankallande. 

  
19. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner. 
 
 Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

 
20. Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.  
 
 - Ingrid informerade om resan till Riga och Tallinn den 23 till 27 maj. Resan är 

nu fullbokad. 
 
- Ingrid meddelade att ett besök är inplanerat till Grimeton den 19 oktober 
samt att ett besök under hösten på Marinmuset ligger i planeringen. 
 
- På fråga om det finns intresse för en gemensam TOR resa med Stena från 
Varberg till Grenå blev svaret att en majoritet tycker att det är en bra ide. 
 
- Ingrid berättade om planeringen kring firandet av Ringhalsveteranernas  
20- års firande. Firandet genomförs på kvällen, lördagen den 10 september 
2016. 
Festen blir troligen på ”Västerports kök”, Otto Thorells gata 16 Varberg.  
(f.d. Campus restaurang). Det blir mat – dans – underhållning och baren är 
öppen. 
Som vanligt blir det bussar för dem som inte bor i Varbergs stad. 
Reservera redan nu lördagen 10 september, en kväll med vacker 
solnedgång över havet. 
En inbjudan kommer att skickas ut under juli/aug med all info.  
 
- Ingrid Larsson avtackade avgående styrelsemedlemmen Knut Wetterberg 
med en fruktkorg. 
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21. Mötets avslutande 
 
Krister Storm överlämnade ordförandeklubban till vice ordföranden Ingrid 
Larsson som därmed fick äran att avslutade mötet.  
 

 
 Väröbacka 2016-03-16 
 
 
 Lars Gomersson   Justeras: …………………… 
 /sekreterare/    Kjell Johansson 
 
      …………………….. 
 ……………………………   Rolf Sandberg
 Krister Storm 
 

 

 

 

 

Utanför årsmötet 
 

1. Ulf Karlsson VVD informerade om Ringhals.  
 
Ulf gjorde en generell genomgång av läget i Ringhals och samordningen med 
Forsmark. 
År 2015 producerades ca 21,1 GWh på Ringhals och det innebar att Ringhals 
stod för 15 % av hela Sveriges konsumtion.  
Dagens låga elpris och höga produktions kostnader (huvudsakligen skatter) 
drabbar Vattenfall och Ringhals hårt. 
Ringhals har totalt producerat ca 800 TWh och förväntas producera lika 
mycket till. 
Enligt planen ska R1 stängas av 2020 och R2 2019. 
Enligt samma plan ska R3-R4 tillåtas gå i 60 år och somna in under 2040 
talet. 
Förväntad återstående produktion är för R1 32,1 TWH och för R2 återstår 24.9 
TWH. Men för R3 återstår hela 222,9 TWH och för R4 hela 250,3 TWH. 
De nya säkerhetskraven innebär att anläggningarna ska ha en ”oberoende 
härdkylning” under år 2017 och från år 2020. Stora kostnader är förknippade 
med genomförandet. 
För R2 kvarstår redovisningen av problemet med ”hålen” i bottenplåten.  
Ringhals och Forsmark ska på sikt bli ett bolag. 
 
På www.rivet.se ligger Ulfs hela bildmaterial. 
 
 
 

http://www.rivet.se/
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2. Peter Börjesson berättade om ”Gamla Varberg”. 
 
Peter Börjesson är född 1970 och är en person som med svindlande hastighet 
berättar om Gamla Varberg. Detta utan att han behöver behöva titta i några 
papper för att kolla om det var år 1811 eller år 1812 som de första 
”sommarturisterna” började komma till Varberg. Hans ca 20 bilder över 
”urgamla hus och miljöer” bildade stommen i hans presentation. 
Vi är alla imponerade av Peters gedigna kunskaper om det ”Gamla Varberg” 
från 1000-talet fram till dagens datum.  
 
Några axplock! 
- Varberg/Getakärr var på 1000-talet en handelsplats med hamn där de 
flatbottnade båtarna kom och gick med sin last. Antalet invånare var ca 500 
stycken. 
 
- Varbergs stolta Fästning som påbörjades på 1200-talet var senare under 
1800-talet på god väg att falla sönder och vallgravarna hade växt igen.  
  
- År 1811 började Varberg bli en sommarstad och de första sommarturisterna 
började komma.  
- Bland några av de rika sommargästerna var en revykung från Göteborg som 
hette Axel Engdahl. Han var tillsammans med en kompis i Varberg som hette 
Jori Nilsson. Deras största intresse i livet var att äta. Av någon anledning hade 
Jori beslutat sig för att ”äta ihjäl sig”. Han lyckades!  
- När de rika skulle resa med tåg behövdes alltid tre vagnar. En vagn för de 
rika, en vagn för tjänstefolket och en tredje vagn för allt bagaget. 
 
- År 1866 var Varbergs första ”varmbadhus” i full drift. Havsvatten togs in via 
nedlagda rör och värmdes i anläggningens ångpanna. 
 
- Mellan åren 1840 till 1911 stod Hallands största kvarn på plats i Pilhagen. 
 
- År 1880 startade den första färjetrafiken till och från Varberg. 
 
- År 1880 var också järnvägen mellan Varberg och Borås i gång. 
 
- År 1888 var Varbergs fina ”societetshus” färdigt och invigt.  
Bygget gjordes i moduler i Borås och fraktades till Varberg med järnväg. 
 
- År 1888 Byggdes det så kallade Gerlachska huset av Hugo Gerlach.  
En ståtliga byggnad i nordvästra hörnet av Västra Vallgatan/Bäckgatan. 
 
- År 1977 revs huset en stundtals hetsig debatt. 
 
- Hugo Ferdinand Gottlieb Gerlach, född 7 maj 1854 i Preussen, död år 
1907 i Varberg, var en tysk–svensk industriman. Han invandrade från 
Tyskland och etablerade sig som industriman i Varberg. Han drev ett av de 
många bolag som utvann sten ur de klippor man ser längs 
Strandpromenaden, liksom i Hästhaga- och Subbeområdena.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Preussen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varberg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
https://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_Strandpromenad
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En stor del av stadens arbetsföra män var i slutet av 1800-talet sysselsatta 
med stenbrytning, då annan industri utvecklades sent i Varberg.  
- Gerlach blev en av stadens mäktigaste män och deltog med kraft i den 
kommunala verksamheten.  
- Han var en föregångsman när det gällde elektrifiering av staden och startade 
på eget initiativ byggandet av vattentornet i Varberg i mitten av 1890-talet. 
Detta sedan en majoritet av stadsfullmäktige ansett befintliga gårdsbrunnar 
tillräckliga. 
- År 1896 tillhörde Hugo Gerlach initiativtagarna vid bildandet av 
Skandinaviska Textilfabriks AB, som kom att bli Varbergs första egentliga 
industrianläggning. 
 
- År 1901 fanns bara en läkare i Halmstad som åkte runt på besök i bl.a. 
Varberg en gång i veckan. Den som blev akut och alvarligt sjuk dagen efter 
besöket fick försöka överleva till nästa veckas besök eller dö. 
 
- År 1902 var Varbergs stadshus färdigbyggt. 
 
- År 1925 var det nya varmbadhuset (dagens varmbadhus) klart och i full drift.  
 
- År 1925 var ”Gurra” Kung Gustav den femte, på plats och invigde sändaren i 
Grimeton.  
Av någon grumlig anledning invigde han också Påskbergsvallen. 
Många fina bilder av kungen vid mottagningen på Varbergs järnvägsstation. 
 
- Varbergs torg är Sveriges tredje största torg. Som mest har 135 ”knallar” fått 
plats på torget. Karlskronas torg är störst i Sverige och torget i Lidköping 
nummer två. 
 
- År 1888 byggdes Varbergs sparbanks byggnad och kostade då 226,000 
kronor. Det är Sveriges vackraste bankpalats enligt expertisen inom området. 
 
- År 1892 startade Magnusson Shipping sin verksamhet och är nu Varbergs 
äldsta verksamhet som fortfarande är i gång. Nummer två med idag fortsatt 
verksamhet är Varbergs sparbank medan Victorins är nummer tre. 
 
-Under 1950-talet startade Birger Svensson, som var född 1908 och dog 
endast 55 år gammal en cykelfabrik i Varberg. Det blev en Monark. 
 

Lunch 
När allt detta var över intogs en god lunch i V2´s restaurang. 
 
Lars Gomersson 
 

 

 

 
 

Utdrag  för   www.rivet.se  2016-03-19 
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