Vattenfalls Ringhalsveteraner
Verksamhetsberättelse 2018
Antal medlemmar

2018-01-01: 297 st
2018-12-31: 291 st
Medlemsavgift 2018:
200 kr
MEDLEMSMÖTEN
Årsmöte 2018-03-14. (62 medlemmar)
Utdrag från mötet:
- Kommunalråden i Varbergs kommun, Ann-Charlotte Stenkil och Jana Nilsson, var
inbjudna till mötet för att ge sin syn på avstängningen av R2 och R1. De tyckte båda att
beslutet om avstängning var både överraskande och snabbt. Arbetstillfällena som
eventuellt går förlorade ansåg de inte utgöra något större problem.
- Kommunikationschef Ulf Bernström samt biträdande teknikchef Katarina Rogerstam
informerade om läget på Ringhals och Vattenfall. Den årliga opinionsmätningen
resulterade i att hela 82% av tillfrågade hade förtroende för kärnkraftverket.
Höstmöte 2018-10-04. (65 medlemmar)
Utdrag från mötet:
- Slutligt beslut om stadgeändring avseende införande av Hedersmedlem.
- Årets Julbord informerades om.
- Tre st reseförslag för våren 2019 diskuterades.
- Ringhals VD Björn Lindhe tillsammans med skyddschefen Carina Karlsson informerade
oss om läget på Ringhals och Vattenfall. Björn var tydlig med att någon omorganisation
inte var aktuell i samband med R2/R1 avstängning. Förväntat prod.rekord 2018, 30 TW.
- Lars Gomersson höll ett föredrag om kärnkraftens ”uppgång och fall” mellan 1942-20??
STYRELSEMÖTEN
7 st styrelsemöten avhölls, ( 10/1, 14/2, 12/4, 16/5, 6/9, 27/9, 14/11).
Utöver ordinarie möten har styrelsen haft kontakter per telefon och e-post.
RESOR/STUDIEBESÖK/EVENEMANG
2018-02-08
- Info av Manbrings Begr.byrå samt underhållning av Pelle o Lasse
som berättade o sjöng valda delar utav Hasse o Tages roligheter genom åren (85 deltagare).
2018-04-27-05-03 - Bussresa till Polen med huvudmål Krakow (58 deltagare).
2018-09-13
- Studiebesök Varbergs Energi (35 deltagare).
2018-11-07 samt 14/11
- Studiebesök på Värösågen (35 deltagare).
2018-12-06
- Julbord på Västerport med Varbergs Lucia (120 deltagare).
SAMARBETE MED ANDRA VETERANFÖRENINGAR INOM VATTENFALL

- Årets ordförandemöte hölls på Vattenfall i Stockholm den 25 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 kanske inte alla aktiviteter.
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