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RIVET Protokoll styrelsesammanträde tisdag den 15 maj 2019. 
 
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 
 
1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
2 Rapporter och skrivelser 
På Veteranföreningarnas möte den 3 april blev det mest prat om verksamhetsstöd till 
föreningarna. Telefonmötet fungerar bra och görs igen den 22 april 2020. 
 
Träffen i Stenungsund 24 april; 
Gruppen enades om att Curt Andersson tar fram ett förslag på ett brev som ska gå till 
Vattenfall om hur samverkan kan tänkas ske, remiss till styrelsen i Stenungsund och 
Ringhals före överlämnandet. 
 
Patrik Johansson, avdelningschef vid Stenungsunds kraftverk, gav en historisk 
tillbakablick på kraftverket och vilken verksamhet som bedrivs nu med en 
personalstyrka på 22,5 anställda. Dessutom är några veteraner inne och arbetar i 
projekt och med utbildning av personalen.  
Det var mycket spännande att få en guidad tur i ”berget”.  
 
3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, följer budget och plan. 
 
4 Medlemsläget 
I dag är vi 284 medlemmar i Rivet.  
Inga nya medlemmar har tillkommit och inga har begärt utträde sedan förra mötet. 
 
5 Höstens aktiviteter. 
-Café-träff i andra halvan av september, mellan ca 14-15 
Agnetha kontaktar kommunen angående möjlighet att boka lokalen ovanför Kvantum, 
Ljuspunkten. Och om det finns möjlighet till aktivitetsstöd för föreningen. 
Lasse kollar med Karl-Henrik Weddig om det finns möjlighet för vår förening att få 
tillgång till Tullhuset, Flottans män. 
Kjell pratar med Gert Bolg om han har lust att berätta något om sina resor med de 
Rosa bussarna på Caféträffen. 
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-Höstmöte onsdagen den 2 oktober. 
Kjell bjuder in någon från ledningen som pratar om vad som sker och vad som är på 
gång. 
Krister tar kontakt med Sjöräddningen i Bua, om de har möjlighet att komma till vårt 
höstmöte och berätta lite om sin verksamhet och vardag. 
 
-Kosta/Boda den 3-4 november.  
Intresseanmälan kommer att skickas ut till medlemmarna i månadsskiftet Juli/Augusti 
 
-Julbord den 11 december på Västerport. Kjell frågar Ingrid om hon vill fortsätta att 
hålla i den. Ulf hjälper till med utskicket. 
 
6 Webbfrågor 
Ulf fortsätter att se om det går att göra en mall i verktyget där adressregistret ligger . 
Rekommenderar att länka dokument i utskick och att inte lägga in massa bilder. 
Ulf skickar ut en länk till verktyget till oss i styrelsen. 
Nisse kollar med Danskarna om verktyget, vår mailadress, om det går att skicka till 
fler än 10 st i stöten. 
Ambitionen är att bygga om Hemsidan, vi väntar med det till hösten 
Gruppen jobbar vidare på webbfrågorna. 
 
 
6 Resor/utflykter/studiebesök 
Resan till Budapest/Bratislava den 12-19 april. 
 
Greenåfärjan den 6 maj, det var 9 st glada veteraner som deltog på resan. 
 
 Vapnö/Berthe onsdag den 22 maj. 
 
8 Övrigt 
Krister lyfte ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2020. Styrelsen 
godkände Kjells skrivelse.  
Rita och Roland behöver få in Dropbox. Nisse hjälper till med detta. 
 
Avslutning 
Nu tar vi sommaruppehåll och är tillbaka i september. 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 
 
Kommande möten 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 4 september 2019. Då i V2, Sani 
 
 
…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


