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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  
Ulf Nilsson                   Suppleant  

   Jan Nilsson                  Webmaster 

 

 

 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 16 aug 2017. 
 

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 
 

1. Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll (22 maj) gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 
 

2 Rapporter och skrivelser 
Inget att rapportera. 

 
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 (31 deltagare) blev något lägre än budgeterat 
och det kan vara bra att ha då kommande resa eventuellt kan bli något dyrare.  
 

4 Medlemsläget 
Den 15 aug var vi 294 medlemmar.  
Under 2017 har 14 nya medlemmar tillkommit. 
14 medlemmar har begärt sitt utträde.  
5 medlemmar har avlidit. 
11 medlemmar har fortfarande i dag inte betalt eller hört av sig varför de 
avförs som medlemmar. 
 

5 Höstmötet onsdag 11 okt 2017 
Diskussion kring lokal. Vi är nu inbokade i V2 där inga högtalare finns. Men 
om vi börjar höstmötet en halv timme tidigare, kl 09.00, och kaffedrickandet 
kl 08.30 så ska vi hinna genomföra mötet i hörsalen. 
Kjell jobbar med att få ut vd och Katarina för info om Ringhals. 
Ett försök ska göras med ett kommunalråd också för att höra politikernas 
åsikter inför nedläggningen av R1 och R2. 
Andra möjligheter inför kommande ”stormöten” är att engagera, Fonus och 
någon bank som kan berätta om verksamheten inom respektive område. 
Andreas Karlsson och Anna Karlsson ska Ingrid försöka få ut till vårmötet.   
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6 Resor/utflykter 
 
-Kjell och Birgitta fortsätter planering av resa till Älvkarleby under okt. 
Min 30 deltagare är kravet för besöket. 
Nu gäller 2-4 oktober. 
2 okt besök kraftstationen. 
3 okt besök på labbet på förmiddagen och Mackmyra på eftermiddagen. 
4 okt besök i Sala silvergruva på hemfärden. 
Övernattning i Gävle 2 nätter. 
-Ingrid kollar upp besök på Värö Bruk under hösten, vecka 42 (16-20 okt). 
Kaffet blir 40 kr. 
Ingrid kommer med inbjudan. 
- Mölndal Energi är inplanerad till 16 nov och transport i egna bilar. 
- Julaktivitet på Västerport den 6 dec kl 16,00 ska klarställas. 
Lars tar kontakt och begär en offert med alla kostnader och priser. 
Ingrid kollar om det är möjligt att få dit Lucia. 
 

7 Övriga frågor 
Folkrörelsens arkiv. Administrativa förändringar, depositionskontrakt skall 
skrivas, ansvar för föreningsarkivet.  
Avgiftsändring 300 kr/ hyllmeter och år.  
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. 
Förslag att Kjell kollar med Troedsson vad vi arkiverade förra gången. 
 

8 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte onsdag 27 sep 2017. 

Höstmöte onsdag 11 okt. 

9 Avslutning    

Kjell förklarade mötet avslutat. 

 

…………………………..  ……………………………..            Lars 
Gomersson    Kjell Svensson 

Sekreterare   Ordförande 
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