Sidan !1 av 3
RIVET styrelseprotokoll från möte 2018-01-10
Vattenfalls Ringhalsveteraner

Närvarande
Kjell Svensson
Ingrid Larsson
Staffan Rydin
Lars Gomersson
Birgitta Wahlström
Agnetha Hanson
Ulf Nilsson
Jan Nilsson

Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Klubbmaster Frånvarande
Suppleant
Suppleant
Webmaster

RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 10 januari 2018.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
1 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll (29 nov) gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
2 Rapporter och skrivelser
Ingrid har skrivit en sammanställning från julbordet på Västerport. Generellt så var
årets julbord väldigt uppskattat av deltagarna vilket borgar för att vi även under
kommande julbord troligen kommer att återvända till Västerport.
3 Ekonomi
Staffan redovisade en komplett uppföljning av 2017 års budget och utfall.
Ett överskott har genererats genom den inställda resan till Älvkarleby.
Staffan redovisar detaljerna i samband med vårt årsmöte 14 mars.
Läget i ekonomin inför 2018 är god.
Under februari skickar Staffan ut ”kravet” på medlemsavgiften till medlemmarna för
2018.
Det är numera krav på att alla föreningar ska ha ett ”organisationsnummer”, som
utfärdas av Skatteverket.
Skatteverket har fått ta del av föreningens stadgar, årsmötesprotokoll samt det
konstituerande mötesprotokollet.
Ringhalsveteranernas organisationsnummer är 802513-1353.
4 Medlemsläget
Den 31 december var vi 297 medlemmar.
En har redan tillkommit under januari.
5 2018 års program och verksamhetsplan
Våren 2018:
8 feb Information från begravningsbyrå.
Efter dagens möte har Kjell varit i kontakt med Manbrings Begravningsbyrå i Varberg.
De kunde ställa upp med information den 8 febr. Längd ca 1 - 1,5 tim. Margrethe
Manbring, kommer då att ta upp bl.a. ”Framtidsfullmakt”, ”Livsarkivet”(motsvarande
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Vita arkivet hos Fonus) samt lite Juridik och testamente.
8 feb Hallands Bildningsförbund.(HBF)
Kjell har nu preliminärt bokat in ”Strålande tider” med Henrik och Alexandra Murdock
den 8/2 på eftermiddagen. Deras program tar ca 45 min enligt HBF.
MEN, Lotta på HBF kunde ju inte se Murdocks ev egna bokningar.
Därför skulle hon återkomma till Kjell så snart hon får OK av "Strålande tider”.
Lokalen ”hörsalen” är bokad den 8 februari.
Ingrid skriver inbjudan! Lars skriver en sammanställning från mötet!
Årsmöte blir det den 14 mars.
Utskick, kallelse till medlemmarna efter vårt nästa möte, senast 18 feb.
Kjell har klartecken från kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil om deltagande och
kommunens åsikter om R1-R2 avställning. Oklart om Jana Nilsson kan komma i
nuläget.
Kjell bokar in någon från Ringhals ledning också.
Lars berömda resa med Grenåfärjan tur och retur måndag 16 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,
den 26 september. Vi reser i egna bilar. Ulf kollar möjligheterna till besök.
Höstmöte måndag 15 oktober.
Besök på Värö Såg onsdag 7 november. Agnetha kollar upp möjligheten till besök!
Julbord torsdag 6 december.
6 Resor/utflykter
Den beslutade resan till Polen med Rolfs resor som enligt första offerten kostar 5975
kr + 1475 kr för enkelrum är nu nedförhandlad till 5695 kr.
Kjell har fått in 66 preliminära ”anmälningar”. Rolf har en buss som tar max 58
resande.
Kjell går i februari ut till de första 58 för en definitiv anmälan.
Priset för medlem efter subvention, beslutades till 4000 kr och priset för medföljande
blir 5695 kr.
Tillkommer kostnad för enkelrum (1475 kr) för de som önskar detta, samt 235 kr för
besöket i Saltgruvan utanför Krakow.
7 Övriga frågor
Kjell kollade med Kjell Börjesson, om de har några förslag på nya
styrelsemedlemmar till årsmötet den 14 mars 2018. Men det hade de ännu inte!
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. Det finns ett namn som valberedningen har fått.
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Förslag till 2017 års verksamhetsberättelse granskades och beslutades.
Folkrörelsens arkiv, Kjell håller kontakten inför vår överlämning av våra
styrelseprotokoll.
Årets julgåva på 2000 kr har lämnats till Almers hus.
Diplomet som tack för gåvan visas upp på årsmötet.
Avslutning
Kjell förklarade mötet avslutat.
Kommande möten
Näst nästa möte är onsdag 14 februari 2018.
Årsmötet är onsdag 14 mars 2018.
…………………………..
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