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Vattenfalls Ringhalsveteraner 

Närvarande 
Kjell Svensson Ordförande 

Ingrid Larsson  Vice ordförande 

Staffan Rydin Kassör 

Lars Gomersson Sekreterare  

Birgitta Wahlström Klubbmaster frånvarande 

Agnetha Hanson Suppleant  

                 Jan-Olof Engblom Suppleant   

   Jan Nilsson                    Webmaster 

   Kjell Börjesson valberedningen deltog under punkt 9. 

 

 

RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 11 jan 2017. 
Kjell hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

1. Föregående mötesprotokoll och utestående beslut 

Inga synpunkter på föregående protokoll. Lades till handlingarna. 

Lars sänder ett mail till Sten Bergman om betalningen 250+500=750 kr 

för julbordet, som föreningen står för efter beslut i styrelsen idag. 

 

2 Rapporter och skrivelser 

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

 

3 Ekonomi  

Staffan redovisade läget i ekonomin för 2016 och underskottet hamnade 

på ”förväntad” nivå. 

Revisorerna ska nu få underlaget för granskning efter några mindre 

ändringar som Staffan ska göra. 

En diskussion och beslut på att vi i fortsättningen måste dra ned på 

subventioner på framtida resor och aktiviteter. I förlängningen ser vi att 

om 3-4 år blir det i det närmaste fullt pris vid resor och sammankomster 

som veteranerna kommer att behöva betala.  

Beslut på att om 2 år ska vi se till att vi ligger med en betryggande 

”buffertkassa” för att klara löpande kostnader. 

Staffan tar upp frågan med revisorer och kontaktperson att Ringhals 

bidrag ska läggas direkt in i vår kassa i stället för att ligga kvar på 

Ringhals.  

Kjell har redan begärt in övriga Vattenfallsveteraners årsberättelser för 

att se hur övriga hanterar bidraget och ekonomin generellt. 

Eventuellt kommer revisorer på vårt möte 14 feb. Staffan stämmer av! 

 

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. Vid utgången av 2016 31 dec var vi 

310 medlemmar.  

Redan nu under 2017 har ytterligare 5 medlemmar tillkommit.  
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Detta innebär att vi i dagsläget är 315 medlemmar.  

Detta inklusive, Kaija och Mats-Olof Jakobsson, som mötet beslutade att 

de ska beviljas tillstånd att ansluta sig till Veteranföreningen. 

 

5 Träff 2017 med föreningarna inom Västsverige och Stenungsund 

Ringhals Veteranförening är till nästa år värd för denna föreningsträff. 

Förslaget är att max två personer från resp. förening kommer till mötet. 

Onsdagen den 5 april kl 09,00 startar mötet med kaffe och macka. 

Ordinarie konferensrum är bokad från kl 09,00 till 15,00. 

Kjell sammanställer programmet där förutom rena informationsutbytet 

föreningarna emellan, ska innehålla hur avvecklingen av R1/R2 ska gå till, 

rundtur i info center, samt visning av någon simulator på KSU. 

Ingrid bokar in lunch i info center kl 12,00. 

 

6 Resor/utflykter 

Då Birgitta ej var närvarande beslutades att avvakta med ytterligare 

diskussion tills Birgitta är tillgänglig.  

Lars skriver ihop något om en ”privat” dagsresa Varberg-Grenå måndag 

den 29 maj. 

 

7 Utbildning 

Kjell har sammanställt en inbjudan till kurs/utbildning om våra trafik- och 

vägmärken den 8 febr. kl 13.30.  

Lars skickar ut e-mail och post under veckan. 

Janne lägger in på hemsidan. 

 

8 Förberedelser inför årsmötet 13 mars. 

Beslut att inte fortsätta med parentationer på våra årsmöten.  

Motivet är att det inte känns rätt att hålla en parentation om inte en 

parentation hålls för en namngiven person. 

Kjell kontaktar Lennart Willén. 

Kjell stämmer av med Storm. 

Kjell varit i kontakt med Molin. 

Janne E pratar med Lena Pettersson Morup om hon kan underhålla. 

 

 

9 Övriga frågor 

- Kjell Börjesson, valberedningen efterfrågade information om någon 

avsåg att avsluta sitt engagemang i styrelsen.  

Jan-Olof Engblom meddelade att han inte avser att fortsätta som 

suppleant efter årets årsmöte. 

- Julbordet diskuterades. Antalet som deltog var det lägsta sedan 

starten. Anledningar som kostnader, lokaler och musik/underhållning kan 

vara orsaken. Vi måste kolla på andra möjligheter till årets julbord. 

Kanske en jultallrik i stället för julbord räcker, enklare underhållning, (10 

watt isf 60 watt). Förnyade aktiviteter och diskussioner på kommande 

möten.  

Frågan ska också lyftas för diskussion på årsmötet. 



Rivet styrelseprotokoll från möte 2017-01-11 

Sekreterare Lars Gomersson 

Sidan 3 av 3 

- Lars kollar om Veteranerna kan få någon rabatt på gymmen i Varberg. 

- Lars kollar om Ringhals restaurangen kan sponsra några luncher i V2. 

 

10 Nästa möte 

Onsdag den 14/2 kl 09.30 i Turbinen. Då skall även eventuellt en revisor 

bjudas in. 

Avslutning    

Kjell knackade klubban hårt i bordet och förklarade mötet avslutat. 

 

            …………………………..  …………………………….. 

            Lars Gomersson  Kjell Svensson 

            Sekreterare   Ordförande 
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