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

               Jan Nilsson   Webbmaster 
 

RIVET Protokoll styrelsesammanträde torsdag 6 september 2018. 

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 

1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll (16/5) gicks igenom.  
Lars och Kjell har i sommar gjort en inventering i UB12, samt varit på Arkivet på 
Fästningen, materialet förvaras i 2 arkivlådor. Kjell har 2 pärmar hemma som 
kommer att överlämnas till Arkivet i höst. 
Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna. 

2 Rapporter och skrivelser 
Sthlms-föreningen har tillsammans med V-fall HR jobbat fram en förenklad 
ansökningsblankett i form av ett A4-ark. Detta skall hädanefter användas för utskick 
till alla nyblivna pensionärer för ansökan om medlemskap på respektive ort. 

3 Ekonomi  
Budget följer plan. 
Staffan gick igenom Verksamhetsplan och budget 2018 som ska presenteras på 
Höstmötet. 

4 Medlemsläget 
I dag är vi 287 medlemmar i Rivet, 15 st har kommit till, 14 st har anmält utträde och 
9 st har ännu inte betalt in avgiften. 

Höstmötet 4/10. 
Björn Linde kommer och informerar om läget i Ringhals.  
Katharina Rogerstam har förhinder men skall försöka att skaffa en ersättare. Kjell 
inväntar svar. 
Lars Gomersson har erbjudit sig att hålla ett föredrag om kärnkraften på mötet, 
spännande. 
Kjell filar på programmet och skickar runt för godkännande innan utskick. 

 
6 Webbfrågor 
Vi söker efterträdare till Janne. Vi beslutade att ställa frågan på Höstmötet om det 
finns någon som är intresserad att vara webbmaster. Om ingen är intresserad på 
höstmötet görs ett utskick i form av intresseanmälan till uppdraget. 
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7 Resor/utflykter/studiebesök  
Det är 40 anmälda till studiebesöket på Varbergs Energi den 13/9 
Utskick till besöket på Södra Cell, den 7/11 och den 14/11, sker ca 3-3½ veckor 
innan.  

Långresor 2019 diskuterades. Förslag som kom fram var, resa till Budapest, 
Amsterdam, Moseldalen, Rehndalen, Norrland, Strasbourg. 
Vi funderar vidare till nästa möte. 

Och naturligtvis blir det en ”sista” årlig resa med Grenåfärjan, Lasse G arrangerar, 
förslagsvis blir resan den 6/5. 

Ingrid planerar Julbordet för fullt och återkommer till nästa möte med mer detaljer. 
Varbergs lucia är bokad.  

8 Övrigt 
 
Avslutning 
Kjell förklarade mötet avslutat. 

Kommande möten 
Styrelsemöte torsdagen den 27 september 2018. 
 

…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande
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