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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 27 sep 2017.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll (16 aug) gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna efter en diskussion om Folkrörelsearkivet.
2 Rapporter och skrivelser
Inget att rapportera.
3 Ekonomi
Staffan meddelade att vi följer planen och att vi har ett litet plus då bl.a.
Älvkarleby resan blev inställd. Kostnaden för resan till Skåne (31 deltagare)
blev också något lägre än budgeterat och det kan vara bra att ha då
kommande resor eventuellt kan bli något dyrare.
Läget i ekonomin för hela 2017 är god.
4 Medlemsläget
Den 27 sep var vi 294 medlemmar.
Under 2017 har 15 nya medlemmar tillkommit.
14 medlemmar har begärt sitt utträde.
6 medlemmar har avlidit.
Vattenfall centralt har nu två utskick per år till nyblivna pensionärer med
information om ”Veteranföreningar”.

5 Höstmötet onsdag 11 okt 2017 med start kl. 09,00
Agendan för höstmötet diskuterades och fastställdes.
Utöver de ordinarie punkterna är det nu klart att Eva Berntsson-Melin kommer
och berättar om ”Sant och Osant i Varberg” redan klockan 9,00.
Kl. 10,00 kommer vvd Ulf Carlsson och Helen Modig-Lövgren och ger
Ringhals läget.
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6 Resor/utflykter
- Resa till Älvkarleby 2-3-4 okt är inställd pga. för få anmälningar..
Min 30 deltagare var kravet för besöket.
-Ingrid har klart med besök på Värö Bruk den 2 okt för 25 personer.
Ytterligare ett besök på Värö Bruk är nu inbokat till 16 okt kl. 13,00 med 22
anmälda.
Kaffet på Bruket kostar 40 kr.
- Mölndal Energi är inplanerad till 16 nov och transport i egna bilar.
Kallelse går ut omgående med kallelse till höstmötet.
- Resa till Polen, Krakow, planeras till V17 23-26 april 2018.
Birgitta återkommer om priser.
- Julaktivitet på Västerport den 6 dec kl 16,00 är klarställd.
Lars tar kontakt och berättar att lättöl, julmust och bordsvatten ska stå på
borden och faktureras Rivet.
Medlem betalar 150 kronor och medföljande 350 kronor.
Birgitta kollar vilka tider med buss och tåg som passar för resa till och från
julbordet för deltagare på orter i omgivningen.
Ingrid har bokat in Lucia som kommer kl 18,30.
Inbjudan klar för utskick 1 nov och sista anmälningsdag är 22 nov.
7 Övriga frågor
Folkrörelsens arkiv. Administrativa förändringar, depositionskontrakt skall
skrivas, ansvar för föreningsarkivet.
Lite oklart om original protokollen eller om det duger med kopia på originalen
till Folkrörelsearkivet. Kjell kollar.
Hur ska vi göra med vårt eget arkiv? Dagens beslut blir att vi fortsätter med
detta tills något sker med baracken där vårt arkiv finns idag.
Vi tar sedan upp frågan på nytt hur vi skall göra med det som vi har i vårt arkiv
på Ringhals.
8 Nästa möte
Höstmöte onsdag 11 okt.
Nästa styrelsemöte onsdag 8 nov 2017.
9 Avslutning
Kjell förklarade mötet avslutat.
…………………………..
Lars Gomersson
Sekreterare
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Kjell Svensson
Ordförande
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