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Lars Eliasson  Kassör 
Ulf Nilsson  Klubbmästare 
Krister Storm  Suppleant 
Roland Peterson Suppleant, ej närvarande 

               Nils Svensson   Webmaster 
 
 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde tisdag den 9 april 2019. 
 
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 
 
1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll; 
-Styrelsemöte 2019-02-20 
-Årsmöte 2019-03-13 
-Konstituerande möte 2019-03-13 
gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
2 Rapporter och skrivelser 
Kjell rapporterade från telefonmötet med Veteranföreningarnas ordföranden, samt 
telefonmötet med Vattenfalls 2 represententer den 3 april. Det var mest prat om 
verksamhetsstöd till föreningarna. Den 22 april 2020 blir det ett nytt telefonmöte. 
 
Fakturan från Folkrörelsernas arkiv i norra Halland har Staffan betalt.  
 
3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, följer budget och plan. 
 
4 Medlemsläget 
I dag är vi 284 medlemmar i Rivet, 12 personer har begärt utträde och 5 personer har 
tillkommit sedan förra mötet. 
 
5 Träff i Stenungsund den 24 april. 
Kjell, Lars, Ulf och Agnetha åker till Stenungsund på Västsvensk Veteranträff. Vi 
önskar dela erfarenheter och få utbyte med övriga föreningar. Samt möjlighet att 
delta på varandras resor.  
 
På programmet i Stenungsund står; 
-Information från respektive förening, deras verksamhet, ekonomi, 
medlemsutveckling, resor/medlemsmöte, 
- Frågor som rör alla Veteranföreningar inom Vattenfall, information till nya 
pensionärer, större samarbete. 
- Vad händer med Stenungsunds kraftverk? Vi får information om dagens 
verksamhet och framtiden. 
- Det ges möjlighet för oss att gå in i Kraftverket för att se hur det ser ut. 
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6 Webbfrågor 
Projekt Gruppmail?  
Ulf och Nisse håller i detta. Ulf har testat ett nytt verktyg, det kräver en hel del 
handpåläggning. Det skall vara enkelt för alla att använda. Ulf kollar vidare. 
 
 
6 Resor/utflykter/studiebesök 
Resan till Budapest/Bratislava den 12/4-19/4 med Rolfs Buss är klappad och klar, 41 
personer följer med på resan.  
 
Kjell har bokat buss för utflykten till Vapnö/Berthe onsdagen den 22/5.  
Kjell och Ulf sätter ihop en inbjudan som Nisse lägger ut på Rivets Hemsida den 
23/4.  
Sista anmälningsdagen för utflykten är den 3/5.  
Vi beslutade ett minimum på 30st anmälda för att kunna genomföra resan. 
 
8 Övrigt 
Rita behöver få in Dropbox. Så även Krister. Nisse hjälper till med detta. 
 
Avslutning 
Kjell förklarade mötet avslutat. 
 
Kommande möten 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 15 maj 2019. Då i V2, Sani 
 
 
…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


