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RIVET Protokoll från styrelsesammanträde onsdagen den 21/9
2016.
Kjell hälsade välkommen och öppnade mötet.
1. Föregående mötesprotokoll och utestående beslut
Inga synpunkter på föregående protokoll. Jan N meddelar att dropbox nu
ägs av RIVET och fungerar, ca hälften av gratis utrymme är utnyttjat.
2 Rapporter och skrivelser
Inga rapporter eller skrivelser har inkommit.
3 Ekonomi
Staffan rapporterar att genom ett lägre deltagande i 20-årsjubiléet än
kalkylerat, ligger nu årsprognosen för kostnader runt - 54 kkr i stället för
tidigare prognos - 92 kkr.
4 Medlemsläget
Antal betalande medlemmar är idag 308 st. 11 har begärt utträde under
året.
5 Resor/utflykter
Birgitta har tre förslag framme som ska presenteras på höstmötet den 12
oktober för info och omröstning.
- 2 dagars resa till Skåne i maj 2017
- 5 dagars resa till sydvästra Danmark, Mandö och Sylt
- 7 dagars resa till Polen
- En fråga till höstmötet kommer också om det finns ett intresse för en
gemensam dagsresa, utan subvention, till Puttgarden och ”pråmen” för lite
shopping.
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6 Utbildning
Kjell meddelar att han ännu inte kontaktat Polisen alt. läkaren Göran
Nordbladh kring frågor om trafik och åldrande. Kjell undersöker om vi kan
få till det under sen höst nov eller jan-17. Tas upp på höstmötet om
intresse finns.
7 Övriga frågor
Vår kontaktyta mot Ringhals Katarina Rogerstam hälsades välkommen.
Hon berättade lite om sin bakgrund i Ringhals, från kemist på R2 till
nybliven avdelningschef, tillsammans med Johan Börjesson, på Teknik.
Hon berättade också lite hur läget är i organisationen och den numera
gemensamma speglingen av organisationen i Forsmark som Eva Halldén
och Sven- Anders Andersson har genomfört.
Hon sade sig vara hedrad och glad över vår förfrågan om kontaktombud
för RIVET i Ringhals.
Kjell berättade för Katarina om RIVET och vad vi ägnar oss åt, där den
sociala delen har stor tyngd samt påpekade vårt behov av fortsatt
ekonomiskt stöd från RAB. Han hälsade också Katarina välkommen till
våra höst- årsmöten. Katarina bad honom maila henne vårt kalendarium
och annan nyttig information.
I sammanhanget berättade Kjell också att han har ett visst löfte från
Göran Molin att besöka vårt årsmöte till våren och tala om något lämpligt
ämne som beslutas senare.
- höstmötet, Ulf Karlsson, vVD, kommer 1030 och talar lite kring Ringhals
– Vattenfall. Kjell drog också punkterna för höstmötet.
Kjell har också uppdraget att skicka underlag för vårt besök vid
Grimetonsändaren till Janne N för publicering på hemsidan.
- RIVET 20 år, mötet var enigt i sin syn på att vi hade en väldigt trevlig
kväll tillsammans och Restaurang Västerport gjort ett mycket bra arbete.
Eftersom RAB VD ej kunde delta fanns ej heller utrymmet för Kjell att be
RAB om extra bidrag för jubiléet, att i efterhand göra detta ansåg mötet
inte lämpligt.
I detta kom frågan upp om återbetalning av från medlem beställt
deltagande. Efter en stunds diskussion togs följande beslut:
Beslut: Återbetalning av beställt och betalt evenemang kan ske om
arrangör av evenemanget i god tid, minst två dagar innan, får reda på
avbeställningen och därför ej debiterar RIVET för uteblivet deltagande.
RIVET har inga möjligheter att stå för kostnader som uppstår p g a
sjukdom eller annan anledning till uteblivet deltagande.
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I fortsättningen skall denna fråga, för tydlighetens skull, finnas med i vårt
förfrågningsunderlag samt redovisas för medlemmarna som information
inför kommande evenemang.
- Julbordet, Sparbankshallen är bokad till den 8/12, Ingrid kommer begära
offert för både stora och lilla julbordet.
Förra året hade vi lilla bordet och av deltagarna att döma verkar man nöjd
med detta, men vi får se hur prisnivån ser ut i år. Ingrid kollar att det inte
kolliderar med Ringhals konstförenings lotteriutdelning.
Ingrid berättade också att Björn Tarvis med musikgänget gärna spelar för
oss precis som förra året men denna gång mot betalning. Förra året gjorde
man det mot att man fick äta julbordet utan kostnad. Detta blir
naturligtvis inte fallet om man tar betalt detta året.
Bussresor till och från julbordet diskuterades också på Staffans initiativ.
Styrelsen anser att dessa bussresor belastar oss oproportionerligt mycket i
förhållande till totala kostnaden för julbordet och att vi bör vara lite
försiktiga med RIVETS kostnader i beaktande att bidraget från RAB har
sjunkit mycket kraftigt.
Exempelvis, resekostnader för buss om ca 12 000 kr vid ett deltagande av
120 personer ger en extra kostnad per person på 100 kr oavsett om man
utnyttjar buss eller inte.
Beslut: Frågan om bussresor vid evenemang, kostnader härför och i vilken
mån vi skall fortsätta med dessa redovisas av Staffan på höstmötet under
punkten ekonomi för att också kunna ställa frågan till mötet om vi ska
subventionera bussresor, helt, delvis eller inte alls.
8 Nästa möte är den 12 oktober 2016.
Styrelsen tar mötet direkt efter medlemmarnas gemensamma
höstmöteslunch.
9 Avslutning
Kjell knackade klubban i bordet och förklarade mötet avslutat.
…………………………..
Janne Engblom
Suppleant och tf sekr

……………………………..
Kjell Svensson
Ordförande
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