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RIVET Protokoll från styrelsesammanträde torsdagen den 

1/12 2016. 

 
Kjell hälsade välkommen och öppnade mötet. Eftersom ordinarie sekreterare var 

frånvarande valdes Agnetha till sekreterare för dagen. 

 

1. Föregående mötesprotokoll och utestående beslut 

Inga synpunkter på föregående protokoll. Lades till handlingarna 

 

2 Rapporter och skrivelser 

Inga rapporter eller skrivelser som inkommit till de närvarande på mötet. 

 

3 Ekonomi  

- Underskottet i budgeten är idag mindre än planerat. Utfallet beror 

senare också lite på hur ekonomin kring Julbordet blir. 

- Diskuterat hur mycket av kapitalet som skall vara orört efter en viss 

tidsperiod. 

- Styrelsen beslöt att den telefonersättning som funnits för styrelsen utgår 

i år. 

- Kassören vill ha in reseersättningsanspråk för 2016 så snart som möjligt. 

Frågan om reseersättningens vara eller inte vara tas upp på årsmötet den 

15/3-17. 

- Meddelande om verksamhetsstödet för 2017 från Ringhals erhölls idag. 

 

 

4 Medlemsläget 

Ingången av 2016 var vi 309 st. 20 personer har tillkommit, 11 personer 

har begärt utträde och 7 st har inte hört av sig alls. De sistnämnda är 

därmed strukna från medlemslistan. Detta innebär att vi i dagsläget är 

311 medlemmar. 

Kort diskussion om medlemsavgift för de medlemmar som ansluter sig 

sent på året. 

Beslut att: 
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om en medlem ansluter sig under sista kvartalet på året, tas det ut en 

reducerad avgift på 100 kr (halverad avgift). 

Info om detta läggs ut på Rivets hemsida när protokollet är klart.  

 

5 Träff 2017 med föreningarna inom Västsverige och Stenungsund 

Ringhals Veteranförening är till nästa år värd för denna föreningsträff. En 

heldagsaktivitet som planeras i slutet av april eller början av maj. Kjell tar 

kontakt med Västsverige för att få info om vem inbjudan skall gå till osv. 

Förutom rena informationsutbytet föreningarna emellan, diskuterades 

olika aktiviteter, till exempel hur skall avvecklingen av R1/R2 gå till (ny 

projekt-ledare tillsatt, Mathias Wärja) samt visning av någon simulator på 

KSU. 

 

6 Resor/utflykter 

Vårresan till Österlen blir en 2-dagars resa i maj. Materialet läggs ut på 

hemsidan i samband med kallelsen till årsmötet. Kostnad för medlem, 

2000 kr och för icke medlem 2600 kr. 

Höstresan till Danmark och Sylt ströks på grund av att den blev för dyr. 

I stället föreslogs några andra utflyktsmål och besök som ligger mera inom 

branschen. Forsmark, slutförvaret, Ågesta gamla kraftverk, Älvkarleby, 

över till Åbo och Finland 5. 

Ett endagars studiebesök på Södra Cell efter deras kraftiga utbyggnad. 

Ett studiebesök på Stena´s nya metallåtervinning i gamla Pilkington, 

Halmstad. 

Birgitta funderar vidare på dessa förslag. 

 

7 Utbildning 

För att fräscha upp våra trafik- och vägmärkeskunskaper kommer alla att 

beredas få den möjligheten den 8 febr kl 13.30. Inbjudan skickas ut efter 

nyår. 

En fråga som togs upp på höstmötet var om vi skulle kunna träna 

halkkörning. Det var för sent att arrangera något sådant i år, men en 

förfrågan kommer att gå direkt till trafikövningsplatsen i Halmstad för en 

träning förslagsvis i oktober 2017. Mer om detta senare. 

 

8 Övriga frågor 

- 83 personer har anmält sig till Julbordet. J-O planerar bordsplacering. 

Jul- och snapsvisor är klara(Birgitta fixat). Bussar bokade(Ingrid). Bilder 

skickas till Janne N och Ingrid skickar textmassa. 

- Julgåvan beslutades i år gå till ”Läkare utan gränser”, 2000 kr. 

- Kjell bokar stora salen till årsmötet 15/3 kl 09.00 – 13.00 om ej gjort 

innan. 

 

 

9 Nästa möte 

Onsdag den 11/1 kl 09.30 i Turbinen. 

Då skall även valberedningens ordförande, Kjell Börjesson, bjudas in. 
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10 Avslutning    

Kjell knackade klubban i bordet och förklarade mötet avslutat. 

 

 

…………………………..   …………………………….. 

Agnetha Hansson   Kjell Svensson 

Suppleant och tf sekr   Ordförande 
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