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VVaatttteennffaallllss  RRiinngghhaallssvveetteerraanneerr  
 
 

PROTOKOLL 
Höstmötet 2016-10-12 med Vattenfalls Ringhalsveteraner 
 

1. Mötets öppnande och godkännande av dagordningen för mötet.. 
 
Ordinarie ordföranden Kjell Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt 
välkomna till höstens möte.  
Dagordningen, den uppdaterade kallelsen, godkändes. 
Mötet samlade 47 medlemmar. (2015 kom 63 medlemmar) 
 

2. Val av justeringsman tillika rösträknare för mötet,  
att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
Rolf Sandberg valdes att justera dagens protokoll. 
 

3. Aktuellt från Styrelsen. 
 
Veteranföreningarna startades på initiativ av koncernchefen 1992 med målet: 
- att främja samhörighet och kamratskap bland medlemmarna  
- att vidmakthålla samhörighetskänslan och kontakterna med Vattenfall  
I dag finns 13 lokala föreningar med ca 2300 medlemmar efter att CLAB 
tillkommit under året. 
Vattenfalls stöd har möjliggjort att verksamheten kunnat bedrivas och 
utvecklas genom åren. 
Nyttan för Vattenfall kan summeras enligt följande: 
- kan dra nytta av stor erfarenhetsbank.  
- använda föreningarna som plattform 
- nyttja veteraner som ambassadörer 
- senior personals erfarenhet  
– vidmakthåll ett kulturarv 
Sammantaget så är detta en väg som ska stärka förtroendet för Vattenfall 
bland anställda, tidigare anställda och i omvärlden. 
Veteranverksamhet som Vattenfall sponsrar skall uppfylla nedanstående 
kriterier: 
- anslagen skall användas för verksamhetens administration  
- kan användas för samverkan med andra veteranföreningar  
- kan användas för friskvårdsinsatser  
- skall användas till resor eller besök inriktade på energibranschen  
- kan användas till resor eller besök inriktade på kulturella mål och upplevelser 
inom föreningens region 
Vid veteranföreningarnas samverkansmöte under 2015 noterades:  
- att samtliga föreningar upplever ett avtagande intresse från Vattenfall varför 
mötet beslöt att vi måste göra något för väcka liv i intresset och komma med 
någonting nytt. Som t.ex. utvecklad synen på oss som veteraner: 
- en person som har stor erfarenhet 
- yrkeskunskap, kamratskap, upplevelser, minnen 
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Veteranföreningen är: 
- medlemmar som delar en gemensam erfarenhet 
- delar erfarenhet av anställning i Vattenfall 
Målet var en etablering av en fast samverkansform med Vattenfall som nu är 
påbörjad. Samverkansformen med Vattenfall blev under 2016 konkritiserad 
och formaliserad. 
 
Den samverkansgrupp som startade för tre år sedan fortsätter nu med resp. 
veteranförenings ordförande som har möte en gång per år i Stockholm, åtföljt 
av en träff med Vattenfalls HR-chef Dag Svensson. 
 
Vår lokala kontakt i Ringhals är i dag Katarina Rogerstam och hon skall: 
- fortlöpande upprätthålla kontakt med veteranföreningen 
- återkommande informera om Vattenfalls verksamhet 
- hantera initiativ till verksamheter som veteranföreningen kan bidra med till 
nytta för Vattenfall 
- med föreningen överenskomma om förutsättningarna för verksamheter som 
avses bedrivas i samarbete med Vattenfall.  
 

4. Ekonomisk redovisning. 
 
Staffan Rydin redovisade föreningens ekonomi och kommenterade resultat- 
och balansräkning. Det ekonomiska utfallet för 2016 kommer att uppvisa ett 
underskott på ca 90 000 kr jämfört med budget. I övrigt är föreningens 
ekonomi i gott skick. 
Staffan lyfte frågan om hur mycket pengar föreningen lämpligen bör ha som 
buffert i kassan. En diskussion uppkom om hur mycket som i framtiden kan 
subventioneras vid resor och julbord när bidrag och kassa är nere på lämplig 
nivå. Mötet framhöll att det som är viktigast att i framtiden subventionera är de 
aktiviteter där flertalet kan delta.  
Subventionering av julbordet lyftes fram som det bästa exemplet.  
Medlemsavgiften fortsätter att vara 200 kr för år 2017. 
Föreningen har ännu inte fått någon information från Ringhals om hur mycket 
som föreningen kan tänkas få i bidrag för 2017.  
 

5. Medlemsläget 
Medlemsläget är i dagsläget nästan oförändrat jämfört med 2015-12-31 då vi 
var 309 medlemmar. Vi är idag 310 medlemmar. Under året har 19 nya 
medlemmat tillkommit medan 18 har utgått. 
Epost adress, i dagsläget är det 47 medlemmar som ej har e-post adress. År 
2013 var det 234 medlemmar som inte hade e-post adress. 
 

6. Julbord torsdag 8 dec 2016 
 
Årets julbord blir på Nöjeshallen vid Varbergs Event, Kattegatts väg 26. 
Ingrid meddelade att julbordets upplägg blir i princip det samma som förra 
året. 
Det som diskuterades mest var hur stort behovet av bussar till och från 
Nöjeshallen är. Antalet bussresenärer har varit ganska få jämfört med den 
kostnad som bussarna kostar. Viktigast ansåg mötet var att sponsra julbordet 
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och inte bussresor. Ett förslag som diskuterades var att införa en avgift för de 
som åker buss på 1-2 hundra kronor. 
Styrelsen ska nu fatta beslut om hur julbordets bussresor ska organiseras.  
Styrelsen ska också ta fram ett förslag till årsmöte 2017 om hur framtida 
bussresor ska finaniseras. 
Ingrid kommer att sammanställa en inbjudan till årets julbord för utskick under 
slutet av oktober. Information utskickas senast under första veckan i 
november. 

7. Resor 
 
Styrelsen har sammanställt fyra förslag till resor som kan göras under  
2017-2018.  
- Förslag ett är en sju dagars rundresa i Polen. (2018) 
- Förslag två är också en rundresa i norra Polen på fyra dagar.(2017) 
- Förslag tre är en två dagars rundresa i Österlen under maj 2017.  
- Förslag fyra är en fyra dagars rundresa i sydvästra Danmark, Mandö och 
Sylt under aug-sep 2017.  
- En endagars ”köpresa” 1 dec till Tyskland diskuterades. 
 
Reseledare Birgitta drog resorna via OH och tydliggjorde dess innehåll 
varefter mötet med handuppräckning fick visa intresse för de olika 
alternativen.  
Ett överväldigande svar blev Polen (tänkt år 2018) även om 7 dagar och långa 
bussresor kändes tungt. Även de övriga resorna kändes intressanta och ska 
diskuteras vidare i styrelsen. Inga kostnader finns i dagsläget framme för 
resorna. Därför kommer Birgitta att i början av 2017 skicka ut alternativen med 
e-post för påseende och intresseanmälan. Därefter beslutar styrelsen vilka 
resor som skall göras samt när. 
 
 

8. Övriga frågor 
 
Frågan om info om vägmärken och trafik generellt lyftes. Ev. en 
sammankomst på Ringhals under jan/feb. 
Även frågan om en tur på halkbana lyftes. Kjell kollar vilka möjligheter som 
finns. 

 
9. Mötets avslutande 

 
Då inga ytterligare frågor kom förklarade ordförande mötet avslutat. 
 
Ringhals information 
 
Ringhals vvd Ulf Carlsson gav en målande bild över Vattenfall och Ringhals 
nuläge och närmaste framtid. 
Hela Ulfs presentation ligger på vår hemsida www.rivet.se. 
 
Några noteringar. 
- Energiöverenskommelsen om slopad effektskatt som påbörjas 2017 och den 
positiva effekt på ekonomin som detta innebär. 
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- Det överraskande beslutet att 2040 ska all el produceras av förnybara källor! 
 
- Japaner som gymnastiserar på R3 i ställe för att jobba…! 
 
- Nytt besöksrekord i Ringhals med 5000 besökare under sommaren 2016. 
- Driftläget idag var R1-R3-R4 på nätet medan R2 ska starta med 
varmprovdrift 1 december år 2016. (Hoppas vvd). 
 
- Årets revisioner har gått jättebra trots japanernas gymnastiserande, eller var 
det därför det gick så bra på R3. 
 
- Trista besked om att R2 stängs den 13 juli 2019 och att R1 avslutar sitt liv 
den 14 juni 2020. 
 
- Projekt STURE (Säker och Trygg Utfasning av Reaktor 1 och 2) startades 
våren 2015.  
 
- BU Nuclear Decomissioning (BU-ND) etableras på Ringhals under 2016  
för att planera och hantera nedmonteringen av R1 och R2. 
 
- Ringhals styrelse har beslutat att gå vidare med projektet för Oberoende 
Härdkylning (OBH) på Ringhals 3 och 4.  
 
- OBH-Lösningen består huvudsakligen av 3 processfunktioner: 
Spädmatning av ÅG, Borering (make-up) vid slutet RCS och Spädmatning av 
öppet RCS. (Någon som förstod?) 
 
- Utbyggt förvar av lågaktivt avfall i Ringhals från 10 000 till 15 000 m3  

och sista deponering blir det under 2045. 
 
- Ringhals prioriteringar är bl.a. att upprätthålla säkerheten,  bibehålla 
personal och kompetens inom alla de områden som är viktiga för fortsatt drift 
och avveckling. 
 
- ”RingFors” blir ej ett gemensamt bolag trots det delade ”vd-skapet”.  
Utan blir/är huvudsakligen ett samarbete inom underhåll, drift och 
projektverksamheten. 
 
 

Väröbacka 2016-10-12 
 
………………………….. 
Lars Gomersson   Justeras: …………………… 
/sekreterare/    Rolf Strandberg 
 
……………………………    
Kjell Svensson    
Ordförande 
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