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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 22 maj 2017.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
Ulf Nilsson utsågs att skriva protokoll från dagens möte.
1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll från den 19/4 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.
2 Rapporter och skrivelser
Kjell rapporterade från ordförandemöte i Vattenfalls veteranföreningar 27/4 i
Solna. Diskussion kring Vattenfalls verksamhetsstöd till veteranföreningarna.
Utfallet av verksamhetsstödet gicks igenom och jämfördes, vissa skillnader
mellan föreningarna. Hur tas hänsyn till storlek på föreningen, geografiskt
avstånd och verksamhet som bedrivs. Man enades om att vid möte med Dag
Svensson HR-chef för BA Generation Sweden och samordningsansvarig för
HR-frågor i Sverige begära en förklaring till hur bidraget beräknas.
Protokollet från ordförandemötet utskickat till styrelsen.
Anteckningarna från mötet med Vattenfalls representanter Dag och Malin
samt några från sponsringsgruppen delges styrelsen när anteckningarna är
kontrollerade och godkända.
Vidare diskuterades rekrytering av nya medlemmar till veteranföreningarna.
Befintlig rekryteringsfolder används så länge det räcker. Kolla upp hur det
fungerar får de nyblivna pensionärerna informationen från Vattenfall?
Förslag att ta med information om respektive veteranförening i checklistan då
anställningen upphör i samband med pensionering, inget klart svar från
Vattenfall representanterna i frågan.

3 Ekonomi
Staffan meddelade att vi nu fått in verksamhetsbidraget för 2017 på vårt konto.
I övrigt följer vi planen och läget i ekonomin för första delen av 2017 är god.
Kostnaden för resan till Skåne blev något lägre än budgeterat och det kan
vara bra att ha då kommande resa eventuellt kan bli något dyrare.
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4 Medlemsläget
Den 30 april var vi 306 medlemmar.
Under 2017 har 13 nya medlemmar tillkommit.
14 medlemmar har begärt sitt utträde.
3 medlemmar har avlidit.
Två påminnelser har skickat ut för ej betalda medlemsavgifter, den 20/3
respektive den 20/4.
11 medlemmar har fortfarande i dag inte betalt eller hört av sig.
Styrelsen beslutar att dessa 11, efter de två påminnelser som skickats ut och
den tid man har haft att betala eller besvara utskicken, avförs som medlemmar
5 Verksamhetsstöd 2018
Förslaget till ansökan om verksamhetsstöd gicks igenom, en viss ökning av
bidraget begärs kopplat till vår plan för verksamhet för RIVET, samt täckning
för kostnader för utläggsräkning ordförandeträffar. Förslaget har skickats ut till
styrelsen för genomläsning innan mötet.
Styrelsen tyckte det var en bra och en väl avvägt ansökan, styrelsen beslutar
att ge Kjell i uppdrag att skicka in ansökan till Vattenfall.
6 Resor/utflykter
-Skåneresan 2-3 maj var lyckad, bra guidning och bra flyt.
-Ingrid rapporterade att det i dagsläget är 19 personer anmälda till
morgondagens (23/5) besök på ”Derome Trä o Nostalgimuseum” i Derome.
-En ”privat” dagsresa Varberg-Grenå måndag den 29 maj (Lars).
-Kjell och Birgitta fortsätter planering av resa till Älvkarleby under aug/sep.
Förslag att tidigarelägga besöket någon dag och att med tanke på avståndet
förlänga resan med en dag och en natt, för att kunna få ordentlig tid till
studiebesöken och då även eventuellt kunna lägga till något ytterligare besök.
Kjell jobbar med att få kontakt för att ändra datum för besöket på Älvkarlebylaboratoriet, så datum kan fastställas och att buss och boende kan planeras.
-Ingrid kollar upp besök på Värö Bruk under hösten, vecka 38.
-Julaktivitet enligt plan, tas upp igen på augustimötet.
Beslut att ändra avgiften på morgondagens (23/5) besök på Derome Trä o
Nostalgimuseum till 100 kr/ person. RIVET subventionerar därmed 10 kr/
person. Detta för att förenkla och snabba upp betalningen och slippa hantera
växelpengar.
7 Övriga frågor
Fråga om att ordna endagars bussutflykter har kommit.
Något att fundera på vid kommande aktivitetsplanering.
Jan uppmanade att vi skall göra alla utskick i PDF format så att även de som
inte kan läsa Wordfiler, kan läsa dokumenten. Beslut att styrelsen sparar i
PDF format de filer som skall skickas ut och de som skall läggas på hemsidan.
Staffan har fått brev från folkrörelsens arkiv. Administrativa förändringar,
depositionskontrakt skall skrivas, ansvar för föreningsarkivet.
Avgiftsändring 300 kr/ hyllmeter och år.
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Diskussion vad vi har arkiverat där, vilken typ av information tycker de är av
värde att arkivera. Staffan kollar upp lite vad som kan tänkas vara värt att
arkivera. Vi tar sedan upp frågan på nytt hur vi skall göra med det som vi har i
vårt arkiv på Ringhals.
8 Nästa möte
Efter ett sommaruppehåll hålls nästa styrelsemöte onsdag 16 augusti 2017.
9 Avslutning
Kjell förklarade mötet avslutat.
…………………………..
Mötessekreterare

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