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RIVET Protokoll Styrelsesammanträde torsdag 27 september 2018.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
1. Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll (6/11) gicks igenom.
Till RIVETS Höstmöte blir det Björn Linde och Carina Karlsson som kommer från
Ringhals. Protokoll godkändes och lades till handlingarna.
2. Rapporter och skrivelser
Nya informationsblanketten ”Välkommen till Vattenfalls Veteraner” som Kjell skickat
ut på mail för påseende gicks igenom. Den ansågs ok och då slipper vi trycka upp en
egen.
Kjell har även skickat ut svaret på vår fråga angående hur HR/Sthlm hanterar
möjligheten för nyblivna pensionärer att bli medlemmar i någon Veteranförening.
Utdrag ur svaret nedan:
HR/Stockholm tar ut lista ur SAP samt skapar adressetiketter 2 ggr/år;
Januari/februari för pensionerade under perioden 1/7-31/12
Augusti/september för pensionerade under perioden 1/1-30/6

Vår fundering är fortfarande hur det då kan vara ett flertal som slutat på Ringhals
som aldrig har fått någon information från Vattenfall.
Det blev till slut 35 personer som dök upp på besöket på Varbergs Energi den 13/9.
3. Ekonomi
Budget följer i stort sett plan. Inga förändringar från genomgången vid mötet 6/9.
4. Medlemsläget
Vi är i dag 288 medlemmar i Rivet, 1 har tillkommit sedan förra mötet.
5. Höstmötet 4/10.
Björn Linde och Carina Karlsson kommer och informerar om läget i Ringhals.
Lars Gomersson håller ett föredrag om kärnkraften,
Program och kallelse är utskickad.
Allt underlag skall läggas i mötesmappen så att Kjell kan ta ut det på sticka.
6. Webbfrågor
Efterträdare till Jan tas upp på Höstmötet och sedan vid behov via utskick.
Jan har uppdaterat kontaktuppgifterna till de olika veteranföreningarna.

7. Resor/utflykter/studiebesök
Julbord 6/12. Ingrid redogjorde för genomförda bokningar.
Västerport bokat 399 kr/ person max 80 personer i ordinarie lokal. Tilläggshyra för
extra lokal normalt 3800 kr men för oss som ideell förening får vi betala 1900 kr.
Varbergs Lucia är bokad, kostar 1000 kr. Efter diskussion om tider och mingel så
beslutades följande. Start kl. 16.30 med mingel, innebär mat cirka 17.00. Varbergs
Lucia kl. 19.00. Pris för medlemmar 200 kr och för respektive 400 kr.
Ingrid kollar upp när de senast behöver ha besked angående exakt deltagarantal och
förbereder en inbjudan. En inbjudan skickas ut cirka fyra veckor innan med ett sista
svarsdatum cirka tio dagar innan (beroende på när restaurangen behöver svar).
Besök på Sågen Södra Cell 7/11 och reserv-/extradag 14/11. Agnetha får ta fram en
inbjudan. Inbjudan skickas ut cirka tre till tre och en hal vecka innan.
Ingrid skickar den gamla inbjudan från besöket på bruket som lite hjälp.
Agnetha får ta hjälp med utskicket av inbjudan om hon behöver.
2019 års program diskuterades, ta fram ett ramförslag till Styrelsemötet den 14/11.
Februari, under vecka 6 (4-8/2) ett extra medlemsmöte med några inbjudna.
Mars, RIVET Årsmöte. Oktober, RIVET Höstmöte.
Resor under våren 2019.
Efter en del diskussioner beslutades att ta upp frågan angående vilket som är att
föredra, att åka buss eller flyg, på Höstmöte. Nedan några exempel:
Budapest med Bratislava med buss, 8 dagar cirka 7000 kr.
Budapest med flyg, 5 dagar cirka 6000 kr, flyg ger lite längre tid i Budapest.
Buss till Tyskland i Luthers fotspår, 6 dagar cirka 6000 kr.
En ”sista” årlig resa med Grenåfärjan, Lasse G arrangerar 6/5.
Förslag till dagsresor:
Besök på Berte kvarn och SIA Glass. Falcon bryggeri.
Ny förfrågan till NEVS om möjligt besök på fabriken i Trollhättan.
Besök och titta på hönseri i Åskloster med ytterligare något besök, Nilsson skor?
Kortare resa med en eller max två övernattningar.
Kosta Boda Art Hotell, Outlet, SPA, info glaskonst, buss 2 dagar cirka 2000 kr.
Kort resa Sverige, Norge, Danmark.
8. Övrigt
När det är klar med förändrad avgift för Hedersmedlem skicka ut ett brev till berörda.
Staffan tittar vidare på vad vi gör med info om GDPR.
Avslutning
Kjell förklarade mötet avslutat.
Kommande möten
Styrelsemöte onsdagen den 14 november 2018.
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