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Vattenfalls Ringhalsveteraner 
Kjell Svensson  Ordförande 
Ingrid Larsson  Vice ordförande 
Agnetha Hanson Sekreterare 
Staffan Rydin  Kassör 
Ulf Nilsson  Klubbmaster, ej närvarande 
Krister Storm  Suppleant 
Lars Eliasson  Suppleant 

               Jan Nilsson   Webbmaster 
 
 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag den 14 november 2018. 
 
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 
 
1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom.  
 
Staffan informerade på Årsmötet vad som gäller för GDPR, vi beslutade att skicka ett 
informationsmail om principerna till alla medlemmar. 
 
Staffan skickar ett meddelande till blivande hedersmedlemmar i början av december 
att de inte behöver betala in någon medlemsavgift. 
 
Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna. 
 
2 Rapporter och skrivelser 
Kjell har haft ett möte med Maria Andersson, NBA, tillsammans med några utav 
Ringhals alla föreningar och klubbar.  
Vi är inbjudna att delta på Ringhals personalmöte V48 där vi skall presentera 
Ringhals Veteranförening och förhoppningsvis fånga blivande pensionärer. 
Agnetha har skrivit ett A4 ark som tillsammans med Vattenfalls gemensamma 
ansökningsblankett skall delas ut till intresserade. Kjell skriver en presentation på ett 
blädderblock och Janne tar ut ett antal bilder att fästa upp på det. 
Bemanning under dagarna på RAB är: 
Tisdag den 27/11 Krister och Lars. 
Onsdag den 28/11 Staffan och Agnetha. 
Fredag den 30/11 Kjell och Ingrid. 
 
Kjell har varit och lyssnat på Hallands Bildningsförbunds utbud. Ett antal artister 
spelade upp sina alster och åskådarna fick rösta fram bästa artister. 
Ett program är under framtagande och kommer inom kort. 
 
3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, följer budget och plan. 
 
Årets julgåva på 2000 kr skänker vi till Diabetesfonden. 
 
4 Medlemsläget 
I dag är vi 289 medlemmar i Rivet, 1 pers. har tillkommit sedan förra mötet. 
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5 Program för Rivet 2019 
Programkalender för 2019 är under framtagande, skall vara klart till styrelsemötet i 
januari-19 
 
6 Webbfrågor 
Nisse Svensson efterträder Janne som ny Webbmaster.  
Välkommen Nisse! 
 
Kjell har lagt upp mappar för 2019 i Dropbox. 
 
6 Resor/utflykter/studiebesök 
Vi spånade om förslag till resa 2019. 
 
På studiebesöken till Södra Cell den 7/11 och den 14/11 (Sågen) kom det 36 glada 
pensionärer. 
 
Det är 78 personer anmälda till Julbordet. 
Ingrid beställer även det minde rummet på Campus. 
 
8 Övrigt 
Agnetha skriver en Julhälsning från Rivet, Janne lägger ut den på vår hemsida, 
Agnetha tar hjälp av Ulf för mailutskick och skickar brev till dem som inte har 
mailadress. 
 
Ingrid skriver lite om Julbordet på Campus och Janne fotograferar. 
 
Ingrid meddelade att hon vill avsluta sitt uppdrag som Vice ordförande i föreningen 
men gärna ställer upp och hjälper till vid behov. 
 
Valberedningen deltar på styrelsemötet i januari. 
 
Avslutning 
Kjell förklarade mötet avslutat. 
 
Kommande möten 
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 15 januari 2019. 
 
 
…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


