Rivet styrelseprotokoll från möte 2016-10-12

Sidan 1 av 2
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RIVET Protokoll från styrelsesammanträde onsdagen den
12/10 2016.
Kjell hälsade välkommen och öppnade mötet. Eftersom ordinarie sekr var
frånvarande valdes Agnetha till sekr för dagen.
1. Föregående mötesprotokoll och utestående beslut
Inga synpunkter på föregående protokoll. Lades till handlingarna
2 Rapporter och skrivelser
En skrivelse har inkommit. Ett tackbrev via mail från Jan Troedsson. Han
uttrycker sitt och de tidigare ordförandenas tack till styrelsen för inbjudan
och ett mycket trevligt 20-års firande.
En rapport från Ingrid, som med hjälp av Janne, lagt upp anteckningar
och bilder från det uppskattade besöket på Marinmuséet i Trönningenäs
på Rivets hemsida.
3 Summering av höstmötet
Något färre deltagare på Höstmötet i år (-15st jfr med 2015)
Vvd Ulf Karlsson höll ett mycket uppskattat framträdande.
Slopad effektskatt - fortsatt drift på F1/2/3 och R3/4. Ringhals styrelse har
givit klartecken till projektet Oberoende Härdkylning, OBH, R3/4, vilket
är nödvändigt för fortsatt drift. Detta ger en positiv känsla för framtiden.
Ulf talade även om kommande avveckling av R1/2. R2 stängs av juli-2019
och R1 juni-2020.
Projekt STURE har startats upp = Säker och Trygg Utfasning av Reaktor.
R1/2 skall befinna sig i Servicedrift senast 1 november 2021 (=allt bränsle
borta).
Summering av mötet:
Bra diskussioner angående kommande resor, att anslagen minskar,
subventioner julbord - transporter etc.
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4 Julbordet
Beslut att:
- Ingrid och Birgitta skall träffa Varberg Event V42 för vidare
diskussioner/förhandlingar, bl a om de kan göra i ordning dryckespaketen i
förväg för dem som har valt dessa vid anmälan.
- Inbjudan till Julbordet skall skickas ut V44 via E-post, ett 40-tal brev (de
som ej har mailadress) samt att Inbjudan även läggs ut på Rivets
Hemsida.
- Vi väljer Klassiskt Julbord med Dryckespaket 1 eller Dryckespaket 2.
- Julmust/Jullättöl samt bordsvatten skall ingå och vara utställda på
borden.
- Julbordet subventioneras, kostnad för medlem 250:- och för respektive
500:- Bussresenärer betalar 100 kr för resa t o r.
- 60W - Björn Tarvis står för snapsvisunderhållning och i övrigt skön
musik.
- Samling sker kl 17.30, Julbordet start kl 18.00.
- Janne E ordnar bordsplaceringen.
5 Resor/utflykter
- Inget större intresse för Shoppingresa till Tyskland, därför ströks den.
- Resorna till Österlen i maj-17 och Danmark, Mandö, Sylt hösten 2017
tyckte mötesdeltagarna på höstmötet var intressant, likaså Polen 2018.
Eftersom inga gällande priser för dessa resor fanns att tillgå kommer
Birgitta att lägga ut information, bilder och priser på Rivets Hemsida i god
tid före årsmötet i mars – 2017.
6 Övrigt
Kjell föreslog ett tillfälle för oss att lära nya trafikregler, vägmärken mm.
Detta uppskattades!!
Tillfället kommer att vara på Infocenter någon gång i jan/feb 2017 mellan
kl 13.00 - 15.30. Kaffe och kaka kan med fördel serveras.
Vi diskuterade bl a, när skall man sluta köra bil, rondellkörning, nya
trafikmärken, nya trafikregler...etc.
För att inte glömma vad vi beslutade vid förra styrelsemötet, läggs här in
en påminnelse om detta.
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.
I fortsättningen skall denna fråga, för tydlighetens skull, finnas med i vårt
förfrågningsunderlag samt redovisas för medlemmarna som information
inför kommande evenemang.
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7 Nästa möte
Torsdag den 1/12 kl 09.30 i Turbinen
8 Avslutning
Kjell knackade klubban i bordet och förklarade mötet avslutat.
…………………………..
Agnetha Hansson
Suppleant och tf sekr

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