Vattenfalls Ringhalsveteraner
Verksamhetsberättelse 2017
Antal medlemmar

2017-01-01: 310 st
2017-12-31: 297 st
Medlemsavgift 2017:
200 kr
MEDLEMSMÖTEN
Årsmöte 2017-03-13. (60 medlemmar)
Utdrag från mötet:
- Produktionschef Göran Molin och bitr teknikchef Katarina Rogerstam informerade om
läget i Vattenfall och Ringhals. Beslut taget att stänga R2 den 13/7-2019, samt R1 den
14/6 2020 (Senare under året beslutade Vattenfall att förlänga driftstiden till sista
december resp år). Det största och viktigaste projektet nu och framgent är OBH,
Oberoende Härdkylning, för R3 och R4.
Höstmöte 2017-10-11. (51 medlemmar)
Utdrag från mötet:
- Vårens kommande resa till Polen diskuterades.
- Årets Julbord informerades om.
- Eva Berntsson-Melin berättade under rubriken ”Sant och Osant i Halland”, vilket
handlade mycket om ”Folktro” och ”Skrönor”, och utspelade sig mycket på 1600-talet.
- Ringhals vice vd Ulf Karlsson gav en målande bild av Vattenfall och Ringhals i nuläget.
STYRELSEMÖTEN
8 st styrelsemöten avhölls, ( 11/1, 14/2, 19/4, 22/5, 16/8, 27/9, 8/11, 29/11).
Utöver ordinarie möten har styrelsen haft kontakter per telefon och e-post.
RESOR/STUDIEBESÖK/EVENEMANG
2017-02-08
- Trafikkurs förmedlad av Sellergrens trafikskola (74 deltagare).
2017-05-02-03
- Bussresa till Skåne/Österlen (30 deltagare).
2017-05-23
- Studiebesök Derome Trä o Nostalgimuseum (22 deltagare).
2017-10-02 samt
- Studiebesök på Södra Cell, Värö. (18 + 23 deltagare, maximerat till
2017-10-16
25 st/ grupp).
2017-11-16
- Studiebesök på Mölndals Energi (15 deltagare).
2017-12-06
- Julbord på Västerport, Varberg (126 deltagare).
SAMARBETE MED ANDRA VETERANFÖRENINGAR INOM VATTENFALL
- Den 5 april hade vi en sammankomst mellan föreningarna i Västsverige: Stenungsund,
Trollhättan och Ringhals. Värd denna gång var Rivet. Målet är att delge varandras idéer
och erfarenheter från resp verksamhet.
- Årets ordförandemöte hölls på Vattenfall i Stockholm den 27 april. Diskussionerna gick
som förra året i andan om verksamhetsstödet samt rekrytering av nya medlemmar.
ÖVRIGT
Ovanstående är i väldigt korta ordalag vad som i övrigt går att finna mera fylligt på Rivets
hemsida. Dock inte alla aktiviteter eller möten.
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