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Vattenfalls Ringhalsveteraner 

Närvarande 
Kjell Svensson Ordförande 
Ingrid Larsson  Vice ordförande 
Staffan Rydin Kassör Frånvarande 
Lars Gomersson Sekreterare  
Birgitta Wahlström Klubbmaster Frånvarande 
Agnetha Hanson Suppleant  
Ulf Nilsson                   Suppleant  Frånvarande 

   Jan Nilsson                  Webmaster 

 

 

 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 8 nov 2017. 
 

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte och meddelade att han 
har bakat bullar som han bjuder på idag. 

 
1. Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll (27 sep) gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna efter en diskussion om Folkrörelsearkivet. 
 

2 Rapporter och skrivelser 
Ingrid har fått information om en ”Uppspelsdag” i Halmstad den 23 nov  
kl. 14-17,00 för att provlyssna på nya artister. 
Två personer kan anmäla sig för att lyssna. 
Ingrid skickar ut inbjudan till hela styrelsen. 
Kjell har pratat med kommunalråden om deltagande på årsmötet den 14 mars. 
Ann-Charlotte Stenkil kan nog ställa upp om hon får börja med sin dragning 
redan klockan 09,00. Kjell jobbar vidare med koll på Jana också. 

 
3 Ekonomi  

Staffan hade meddelat att vi följer planen och att vi har ett litet plus.  
Läget i ekonomin för hela 2017 är god. 
 

4 Medlemsläget 
Den 8 nov var vi 297 medlemmar.  
 

5 Resor/utflykter 
- Mölndal Energi är inplanerad till 16 nov och 17 personer är anmälda. 
Transport i 3 bilar. Från Varberg Roland Pettersson och J-O Engblom samt 
Lars. 
- SoS-resa till Polen, Krakow, planeras till V17 23-26 april 2018. 
Birgitta har kommit med priser som vi alla känner är för dyrt. 
(7995 kr + 1625 kr enkelrum) 
 
Alternativet är Rolfs resor (ca 2000 kr billigare) som Kjell ska kolla vidare på till 
nästa möte. (5975 kr + 1475 kr för enkelrum). 
Beslutet blev att gå vidare med Rolfs Resor. 
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Kjell tar fram underlag för att gå ut med en ”intresseanmälan” till 
medlemmarna så snart som möjligt. 
En liten diskussion om att vi måste komma med förslag på kortare resor inför 
årsmötet 2018. 
- Förslag på besök på Värö Såg ska kollas upp. 
 

6 Övriga frågor 
- Julaktivitet på Västerport den 6 dec kl 16,00 är helt klarställd. 
Idag var det 30 personer som hade anmält sig. 
Ingrid tar fram system för bordsplacering enligt J-Os förslag från 2016 års 
julbord och 20-års firande. 
Medlem betalar 150 kronor och medföljande 350 kronor. 
Ingrid har bokat in Lucia (1000 kr för 20 minuter) som kommer kl 18,30. 
Inbjudan är utskickad 1 nov och sista anmälningsdag är 22 nov. 
Kjell håller ett brinnande välkomsttal till församlingen efter/under glöggen! 
- Folkrörelsens arkiv. Administrativa förändringar, depositionskontrakt skall 
skrivas, ansvar för föreningsarkivet.  
Kjell har kollat och det duger med kopia på originalen till Folkrörelsearkivet.  
Hur ska vi göra med vårt eget arkiv? Dagens beslut blir att vi fortsätter med 
detta tills något sker med baracken (UB 12) där vårt arkiv finns idag. 
Vi tar upp frågan med Katarina på hur vi skall göra med det som vi har i vårt 
arkiv på Ringhals. 
- Facebook, Birgitta kollar möjligheter till nästa möte men dagens förslag är att 
vi ”lägger ned Facebook”. 
- Droppboxen är på 2GB och är i dagsläget fylld till 870 MB. 
- En ”datakunnig person” efterlyses för inval i styrelsen på årsmötet. 
- Kjell Börjesson Valberedningen kallas till nästa möte onsdag 29 nov. 
- Lokal för årsmötet inbokad idag. 
 

7 Nästa möte 

Nästa styrelsemöte onsdag 29 nov 2017. 

8 Avslutning    

Kjell förklarade mötet avslutat. 

 

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

Sekreterare   Ordförande 
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