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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 19 april 2017.
Kjell slog försiktigt klubban i bordet och hälsade alla välkomna och
öppnade dagens möte.
1. Föregående mötesprotokoll och utestående beslut
Inga synpunkter på föregående protokoll, av den 14/2 samt av det
konstituerande mötet 13/3. Lades till handlingarna.
2 Rapporter och skrivelser
Anders Henoch har inkommit med 26 A4 sidor med sånger som L-E Bjerke
genom åren har sammanställt. Anders undrar om detta dokument ska läggas
in på Ringhalsveteranernas hemsida.
Beslut: Styrelsen säger nej!
Motiv: Den typen av sånger är sammanställda för en begränsad krets
arbetskamrater och har ingen påtaglig historisk anknytning till
Ringhalsveteranernas verksamhet!
Lars svarar Anders!
3 Ekonomi
Kjell meddelade läget i ekonomin för första delen av 2017 och det finns inget
speciellt att rapportera. Allt är OK!
4 Medlemsläget
Den 17 april var vi 311 medlemmar.
Under 2017 har 12 medlemmar tillkommit.
Nio medlemmar har begärt sitt utträde.
Två medlemmar har avlidit.
24 medlemmar har ej betalt avgiften.
En fråga som ska tas upp på höstmötet är om vi ska etablera någon form av
”Hedersmedlemmar”, som då inte ska betala någon avgift.
Kriteriet för ”Hedersmedlem” ska diskuteras!
5 Julaktiviteteter
Den enkät som har varit ute för att medlemmarna ska få välja om de föredrar
jultallrik i stället för julbord gav följande resultat.
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Antalet som vill ha julbord är 40 stycken.
Antalet som vill ha jultallrik är nu 98 stycken.
Valet för jultallrik är stort och styrelsen behöver penetrera ”varför” om det är
den höga kostnaden som har varit avgörande.
Frågeställningen är då om det finns billigare alternativ.
Vi avvaktar med redovisningen av enkäten till medlemmarna tills efter den 16
augusti då alternativen har klarnat.
Årets julbord är planerat till onsdag 6 december.
Efter en första kontakt med Västerport så finns ett erbjudande om julbord för
350 kronor vilket enligt ägarinnan är bättre än att ta en/två jultallrikar med kall
respektive varm mat.
Lars tar kontakt med Västerport igen och stämmer av läget där även ett
”dryckespaket” ska erbjudas till ”reducerat” pris.
Förslagsvis blir vi 100-120 personer och vi kan ta julbordet redan klockan
15.00 om möjligt.
Ingrid stämmer av vilka möjligheter till underhållning som kan väljas.
6 Resor/utflykter
Birgitta stämde av resan till Skåne 2-3 maj. 30 personer deltar varav 18 är
medlemmar. En liten ändring i planen är att Stora Safaribåten är inställt på
grund av dödsfall. Istället blir det S:ta Annas Gille i Åhus och ett besök på
Minas Chokladfabrik.
- En fråga från Jan Sandgren om vårens/höstens reseplanering är avklarad i
och med att programmet nu ligger på hemsidan.
- En ”privat” dagsresa Varberg-Grenå måndag den 29 maj.
- Ingrid kollar upp besök på Värö Bruk under en eftermiddag vecka 38.
- Kjell och Birgitta kollar upp besöket i Älvkarleby under aug/sep,
underlaget ska vara framme till mötet 22 maj.
- Ingrid skriver inbjudan till besöket den 23 maj på träkonstmuseet hos
Derome. Kostnaden för guidning och kaffe blir 110 kr som betalas på plats.
Ingrid skickar inbjudan till Lars för vidare befordran ut till medlemmarna.
7 Övriga frågor
- Frågan om vi ska hålla övriga veteranföreningar uppdaterade om vi inte får
fulla bussar diskuterades. Inget beslut togs.
- Janne har låtit Agnetha och Ulf få tillgång till droppboxen!
Inga övriga frågor.
8 Nästa möte
Styrelsemöte måndag 22 maj 2017.
9 Avslutning
Kjell knackade alltför hårt med stora klubban i bordet och förklarade mötet
avslutat.
(OBS! Ulf Nilsson tar med gott kaffebröd till nästa möte).
…………………………..
Lars Gomersson
Sekreterare

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