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Vattenfalls Ringhalsveteraner 

Närvarande 
Kjell Svensson Ordförande 
Ingrid Larsson  Vice ordförande 
Staffan Rydin Kassör 
Birgitta Wahlström Klubbmaster 
Agnetha Hanson Suppleant 
Jan-Olof Engblom Suppleant   
Jan Nilsson  Webmaster 

 
 
 

RIVET Protokoll från styrelsesammanträde 18 maj 2016. 
 

1. Mötets öppnande 
Kjell bankade med klubban i bordet och förklarade dagens möte för öppnat.  
 

2 Föregående mötesprotokoll och utestående beslut 
Bidragsansökan kom för 14 dagar sedan skall vara inne v21. Staffan och Kjell 
filar på det. Kommer en kopia men det mesta ser ut som tidigare år 
 

3 Rapporter och skrivelser 
Bidragsansökan Agneta Kanthe. Övrigt inget. 
 

4 Ekonomi  
Följer plan. Kjell och Staffan skall till Sparbanken i Bua efter mötet. Banken vill 
göra personverifieringar och de vill också se protokoll från årsmötet och det 
konstituerande mötet. 
 

5 Medlemsläget 
Antal betalande medlemmar var dagsläget 298 st. 10 som inte har betalt ännu. 
En del tror att om de inte betalar så är de inte med. Men så är inte fallet utan 
alla måste avanmäla sig. De får 2 påminnelser sedan stryks de. 
 

6 Resor/utflykter 
 
Resan till Tallin/Riga 23 maj några avhopp på grund av sjukdom och någon 
ny. Som det ser ut idag är det 49 personer som reser. Kjell, Jan och Lars som 
åker knäpper kort och skriver en reseberättelse som vi ser fram emot att läsa. 
Vid avbokning gäller försäkringen som personen har och inget annat 

 

 ”Med saxen som pensel” på Museet var intressant och roligt. 36 
personer kom. Guiden var Inger Alebo som är väldigt kunnig 

 After Work på Bruket: Kjell och Lars var där men det var färre veteraner 
än förra gången. 10-15 personer från Rivet. 

 Kortare resor uppskattas av medlemmarna. 

 Grimeton blir i oktober. 
Marinmuseet, Ingrid kollar 
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Knut har varit till S&S resor och presenterat Birgitta som tar över som 
Klubbmaster.  

 Galenskaparna och gruppresa till Gbg blir inte av på grund av att det 
inte finns biljetter i höst 

Resor som nu är på gång 2017: 

 2 dagars resa till Skåne i maj 2017 

 5 dagars resa till sydvästra Danmark, Mandö och Sylt 

 7 dagars resa till Polen 
Birgitta delade ut mtrl till ovanstående resor, och alla uppmanas att läsa 
igenom detta samt att ge Birgitta respons på vad som man tror skulle 
locka medlemmarna bäst. 
Vi ställer sedan frågan på Höstmötet vad som kan intressera våra 
medlemmar. Kanske kan vi även ta upp gamla uppskattade resmål. 

 
7 Utbildning 

Nya vägmärken och en trafikkurs för veteraner diskuterades. Tidigare har 
Polisen och Läkaren Göran Nordbladh hållit kurs för oss. Kjell undersöker om 
vi kan få till det igen. Under sen höst okt eller nov. 
 

8 Övriga frågor 

20 års jubileum diskuterades Inbjudan går ut i början av augusti och svar vill vi  

ha in senast den 28 augusti. 

Birgitta håller på att skriva ihop inbjudan. 

 

Läget i Vattenfall veteranfrågan, Kjell skickade ut protokoll från mötet. 

Sundsvall och Umeå representerades av Norr, Uppsala saknades också, 

annars kom alla (totalt är det nu 13 föreningar, nya är Oskarshamn CLAB) 

Alf Lindfors har slutat som ordförande i Östhammar. 

Bra möte tyckte Kjell med mycket diskussioner. 

Alla föreningar som inte har en neutral mailadress uppmanades att skaffa en 

sådan, så att man inte behöver betala omtryck av Veteranblanketten när man 

byter medlemmar i styrelsen. Blanketten sänds ut från Vattenfall till blivande 

pensionärer 2ggr/år. Den 22 februari i år har en sändning gått ut. 

Mötet beslutade att det skulle vara 1 möte/år i Stockholm, vilket är bäst för alla 

att träffas där. 

Samtidigt med ordförandemötet läggs ett möte med Dag Svensson, HR chef, 

som är veteranansvarig på Vattenfall. Ett beslut från Dag var att Vattenfall står 

för resekostnaderna i samband med detta mötet. Kostnaderna skall 

specificeras i ordinarie bidragsansökan. Många föreningar tyckte att deras 

kontaktpersoner inte riktigt vet sin roll. Det verkar som att informationen inte 

har gått fram. Dag skickar ut ett nytt meddelande 

 

Kjell har pratat med Ringhals/Forsmark personalchef, Berit Andersson, 

angående information om vilka som går i pension. Men, enligt Stockholm får 

de inte lämna ut uppgifter för PUL. Har inte fått något svar direkt från 

Ringhals. 
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Droppbox, Jan N skapar en till Rivet och flyttar över från Janne Engbloms. 

Kjell har problem med den neutrala mailadressen, som inte verkar funka. Jan 

N kollar på detta. 

 

9 Nästa möte är på tisdag den 16 augusti 2016 

 

10 Avslutning    
Kjell knackade klubban i bordet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

…………………………..   …………………………….. 

Birgitta Wahlström   Kjell Svensson 

Sekreterare    Ordförande 
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