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RIVET Protokoll Styrelsesammanträde onsdag 20 februari 2019.  

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.  

1. Föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll (15/1-19) gicks igenom och följande noteringar gjordes.   

Ingrid har kommit på att hon varit med i Styrelsen i 16 år inte i 13 år som hon sade på förra 

mötet och som står i protokollet under punkt 8. 

Under punkt 6 så sades att Nisse (Webbansvarig) är ansvarig för att adressregistret 

uppdateras. Förtydligande att det är kassören som är ansvarig för att originalmedlemsregistret 

är uppdaterat, filen som finns i Dropbox är en Excel version av den. 

Hur det skall se ut i ett eventuellt verktyg för mailutskick är beroende på om det ligger en fast 

adresslista eller om den hämtas från aktuell medlemslista vid varje utskick. 

Med dessa kommentarer godkändes protokollet och lades till handlingarna. 

  

2. Rapporter och skrivelser  

Inbjudan från Veteranföreningen i Stenungssund, som står på tur att vara värd, till träff för 

Veteranföreningarna i Västsverige den 24 april. Vi bör skicka minst två personer från 

RIVET. Fundera på förslag på frågor att ta upp till vårt Styrelsemöte den 9 april.  

 

3. Ekonomi 

Vi är i början av året och så här långt följer vi plan. 

Revisorerna har fått underlag för granskning av räkenskaperna. 

Staffan har skickat ut påminnelse till hela 69 personer som inte har betalt medlemsavgiften.  

Kjell sade att vi trots påstötning ännu inte fått något besked från Vattenfall om årets 

föreningsbidrag. Vi gick igenom budgetförslaget för 2019 och styrelsen godkände det under 

förutsättning att vi får bidrag från Vattenfall.  

 

4. Medlemsläget 

Vi var vid årsskiftet 291 medlemmar i Rivet, 3 nya och 3 som avslutat medlemskapet sedan 

förra mötet.  

5. Inför årsmötet 2019-03-15. 

Kjell har pratat med Jan Troedsson som ordförande till mötet. 

Valberedningen har tagit fram ett förslag till ny styrelse. 

Styrelsen tittar igenom stadgarna för att se om det finns behov av justeringar. 

6. Webbfrågor  

Nils Svensson och Jan Nilsson har senaste tiden haft genomgångar och jobbat lite parallellt 

men efter detta möte så tar Nils över helt och hållet Jan lämnar därmed uppdraget. 



7. Resor/utflykter/studiebesök 

Kulturträffen den 5 februari med Lars Diding och musikföreställningen ”Tvenne hjärtan” var 

lyckad och uppskattad. Några som anmält sig dök inte upp, med det kom några som inte 

anmält sig. 

 

Resan till Budapest med Bratislava har 41 anmälda från oss varav 27 är medlemmar. 

 

Kjell har bokat upp buss för studiebesöket på Vapnö gård och Berthe Qvarn.  

 

Aktivitetsprogrammet för 2019 gicks igenom, presenteras på årsmötet. 

 

8. Övrigt  

Eftersom det var sista styrelsemötet innan årsmötet så tackade Ingrid för sig efter hela 16 år,  

Jan tackade för sig efter många år som webbansvarig och Staffan tackade för sig efter flera år 

som kassör. Styrelsen tackade dem för allt arbete som det lagt ner för föreningen.  

 

Avslutning 

Kjell framförde ett extra tack till de avgående ledamöterna och förklarade mötet avslutat. 

Kommande möten 

Årsmöte onsdag 13 mars. 

Konstituerande möte med nya styrelsen direkt efter årsmötet. 

Styrelsemöte tisdag den 9 april 2019. 
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