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Vattenfalls Ringhalsveteraner
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RIVET Protokoll från styrelsesammanträde tisdag 16 aug 2016.
1. Mötets öppnande
Kjell bankade med klubban i bordet och förklarade dagens möte för öppnat.
2 Föregående mötesprotokoll och utestående beslut
Bidragsansökan inget nytt. Janne N och Janne E filar i dropbox men Janne N
ordnar detta.
3 Rapporter och skrivelser
Noteringar från besöket på museet ligger på hemsidan.
4 Ekonomi
Följer plan nästan plan men något över pga. flera deltagare på Tallinn resan.
Kjell pratat med vd om eventuellt bidrag för 20 års firande.
(Björn Lindhe vd kommer på firandet).
5 Medlemsläget
Antal betalande medlemmar var 1 jan 309 st 16 nya har kommit. 11 har begärt
utträde. 7 som inte har betalt. En del tror att om de inte betalar så är de inte
med. Men så är inte fallet utan alla måste avanmäla sig. De som fått 2
påminnelser stryks. Idag är vi 307 medlemmar i RIVET.
Koll Staffan om listan är uppdaterad!
Resor/utflykter
Birgitta har tre förslag framme som ska kompletteras med flera innan nästa
möte den 21 september då underlaget ska presenteras på höstmötet den 12
oktober.
- 2 dagars resa till Skåne i maj 2017
- 5 dagars resa till sydvästra Danmark, Mandö och Sylt
- 7 dagars resa till Polen
- Koll om resa till Celle
- Julresa enligt Jannes förslag
- Grimeton blir 19 oktober kl 1300. Kjell skriver inbjudan.
priset blir 150 kr per person inkl kaffe o fralla. Ola Hernvall guide.
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- Marinmuseet Ingrid kollar om ny tid under vecka 40 (3-6 okt).
Höstmötes-kallelsen ska ut sista veckan i september.

6 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.
Tas upp på höstmötet om intresse finns.
7 Övriga frågor
Vår kontaktyta mot Ringhals är Katarina Rogerstam. Kjell kollar om hon kan
komma på ett av våra möten. (21 sep)?)
20 års jubileum är helt under kontroll.
Men endast 36 anmälda idag vilket är oroande!
Ett nytt utskick som påminnelse via mail.
Underlaget för utskick till Lars.
Janne fortsätter diskussionen om bussar så det blir tydligt med hållplatser och
tider.
Läget i Vattenfall veteranfrågan, inget nytt.
Samma med info om vilka som går i pension. (Vi lägger ned denna fråga).
Diskussion om julbord återkommer vi till vid senare möten.
Julbordet är inbokat till torsdag 8 december kl 1800 på samma plats som förra
året.

8 Nästa möte är på onsdag den 21 september 2016.
(I stället för 4 oktober).
Onsdag 12 oktober är det höstmöte.

9 Avslutning
Kjell knackade klubban i bordet och förklarade mötet avslutat.
…………………………..
Lars Gomersson
Sekreterare
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Ordförande

