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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 29 nov 2017.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll (8 nov) gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.
2 Rapporter och skrivelser
Kjell var nere på ”Uppspelsdag” i Halmstad den 23 nov
kl. 14-17,00 för att provlyssna på nya artister.
Upplevelsen av ”Hallands Bildningsförbunds lokaler” var inte bra medan de
uppträdande artisterna var bra.
Ett uppträdande kostar ca 1000-3000 kr och pågår i ca 1 tim.
samtliga artister och program finns på nätet!
www.hbf.se
Alla i styrelsen kollar och har förslag till möte 10 jan.
3 Ekonomi
Årets ekonomi är positiv och under kontroll. Ett överskott har genererats
genom den inställda resan till Älvkarleby. Läget i ekonomin för hela 2017 är
god.
4 Medlemsläget
Den 29 nov var vi 298 medlemmar. 18 har tillkommit under året.
5 Resor/utflykter
Det nuvarande alternativet till Polen är Rolfs resor som enligt första offerten
kostar 5975 kr + 1475 kr för enkelrum.
Kjell har tagit fram underlag och gått ut med en ”intresseanmälan” till alla
e-post medlemmarna.
Intresset har visat sig vara stort och 48 ”anmälningar” har inkommit till Kjell.
Rolfs resor har erbjudit oss en hel buss med 52 platser.
Idag postades informationen ut till de som inte har e-post.
Till mötet 10 jan bör alla som är intresserade ha hört av sig.
Därefter går Kjell vidare med ett utskick där de som har visat intresse har
möjlighet att definitivt besluta om de ska åka med eller inte.
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Priset för medlem efter subvention, beslutades till 4000 kr och priset för
medföljande blir 5875 kr.
Tillkommer kostnad för enkelrum (1475 kr) för de som önskar detta.
6 Valberedningen
Kjell Börjesson, som sammankallande i valberedningen, var inbjuden för att
stämma av läget för eventuella förändringar i styrelsen inför årsmötet
14 mars 2018.
Ett önskemål är att någon person med ”stort datakunnande” ska kunna
ansluta i styrelsen innan nuvarande ”dataexpert” i en eventuell
närliggande/avlägsen framtid beslutar sig för att avgå.
7 2018-års program
Följande aktiviteter diskuterades!
Våren 2018:
- Sammankomst med Fonus och ett kulturprogram i februari, ev. den 7: e.
- Årsmöte 14 mars.
- Lars berömda resa med Grenåfärjan tur och retur måndag 9 april.
- Rolfs, resa till Polen 27 april till 3 maj.
Juni, juli och augusti aktivitetsfria
Hösten 2018:
- Trollhättan och Saab museum samt ev. besök på nuvarande biltillverkare,
26 september.
- Höstmöte 10 oktopber.
- Besök på Värö Såg 7 november
- Julbord onsdag 5 december, eller torsdag 6 december.
Beslut tas på nästa möte den 10 januari 2018, för att sen bli en del i vår
verksamhetsplan.
8 Övriga frågor
- Julaktivitet på Västerport den 6 dec kl 16,00. Idag var det 98 medlemmar och
31 respektive som har anmält sig. En person har ännu inte betalt.
Ingrid skriver en rapport från julbordet.
- Folkrörelsens arkiv, Kjell bibehåller kontakten inför vår överlämning av våra
styrelseprotokoll.
- Facebook, Beslut att vi lägger ned frågan om Facebook.
- Staffan: Banken vill ha årsmötesprotokoll för klarställande av ”firmatecknare”.
Rivet måste få ett realt organisationsnummer av Skatteverket enligt krav från
banken. Skatteverket vill ha föreningens stadgar, årsmötesprotokoll samt det
konstituerande mötesprotokollet.
- Beslut, årets julgåva på 2000 kr går till Almers hus.

Rivet sekreterare Lars Gomersson

RIVET styrelseprotokoll från möte 2017-11-29

Sidan 3 av 3

9 Avslutning
Kjell förklarade mötet avslutat.
Kommande möten
Nästa styrelsemöte är onsdag 10 jan 2018
Näst nästa möte är onsdag 14 februari 2018.
Årsmötet är onsdag 14 mars 2018.
…………………………..
Lars Gomersson
Sekreterare
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Kjell Svensson
Ordförande

