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RIVET Protokoll styrelsesammanträde tisdagen den 4 februari 2020.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
1 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.
2 Rapporter och skrivelser
HR skickade ut 81 st. rekryteringsbrev till de Vattenfallare som blev pensionärer
under perioden 1/7-31/12 2019.
Totalt under 2019 blev 196 personer pensionerade från Vattenfallkoncernen.
3 Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, följer budget och plan.
61 st. har ännu inte betalat in medlemsavgiften.
Verksamhetsbidraget från Ringhals är godkänt.
4 Medlemsläget
Idag är vi 271 medlemmar i Rivet.
Det har tillkommit en ny medlem och en nygammal.
Ulla Reideman Herolf har ansökt om medlemskap i föreningen, vilket styrelsen
godkände.
5 Program/Mötesplan våren 2020.
Program/Mötesdatum första halvåret är fastställda och kommer att läggas ut på
hemsidan.
Mötesdatum:
- Styrelsemöte tisdagen den 4/2, genomförd
- Styrelsemöte torsdagen den 26/3
- Årsmöte torsdagen den 2/4
Konstituerande styrelsemöte efter årsmötet.
- Styrelsemöte onsdagen den 15/4
Telefonmöte onsdagen den 22/4 (ordf. samt Vattenfall Stockholm)
Program för vårens aktiviteter:
- Grenåfärjan måndagen den 27/1, Lars Gomersson arrangerar den.
Genomförd.
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Caféträff tisdagen den 4/2, föredrag med Anders Källgård, ”Våra svenska öar”.
Genomfördes idag.
5-dagars resa, Tyska Pärlor, den 11/5

6 Webbfrågor
Arbetet med ny Hemsida pågår.
Nisse fortsätter att titta på en enklare lösning och visade förslag på ny hemsida.
7 Resor/utflykter/studiebesök
- Till dagens aktivitet, en Caféträff i Infocenter, är det 76 st. anmälda.
Det bjuds på kaffe och bulle.
Kl. 14.00 kommer Anders Källgård till oss och har ett föredrag om våra
svenska öar (Hörsalen).
- Det är 38 personer som har anmält sitt intresse till resan ” Tyska Pärlor”.
Ulf gör ett utskick om slutlig och bindande anmälan omkring den 9 februari.
- Lagret på GeKå´s. Automatiserade lagerrobotar på centrallagret. I höst någon
gång.
- Ev. Kent Bladh ger oss en guidad visning på Kyrkogården och Kapellet på
kustsanatoriets kyrkogård, Tuberkulosens offer. Slutet av april.
- Ev. Studiebesök Eldrivna färjorna Helsingborg/Helsingör, och lunch på färjan.
Förslagsvis i spetember.
- Ev. Grenåresan i repris, fast då från Halmstad. Lars G arrangerar
8 Underlag till årsmötet.
Underlag till årsmötet den 2/4 gicks igenom.
Utskick av kallelse och dagordning sker ca en månad innan årsmötet, för att motioner
och övriga ärenden, som medlem önskar få behandlade på ordinarie årsmöte,
skriftligen skall vara styrelsen tillhanda, senast 3 veckor före årsmötet.
-

Kallelse.
Dagordning.
Verksamhetsberättelse för 2019.
Verksamhetsplan och budget, utfall 2019.
Balansräkning 2019-12-31.
Budgetförslag 2020.
Rivets program 2020.
Valberedningens förslag till årsmötet.

9 Valberedningen har ordet.
Valberedningen representerades av
Lars Gomersson, Kjell Börjesson och Yvonne Dihné.
Kjell Svensson avser att efter 5 år avgå ur styrelsen som ordförande.
Agnetha Hanson lämnar sitt uppdrag som sekreterare.
Valberedning har tagit fram förslag på nya styrelsemedlemmar.
Detta skall helst vara klart och presenteras på vårt styrelsemöte den 26/3.
9 Avslutning
Kjell förklarade därmed mötet avslutat.

Rivet sekreterare Agnetha Hanson

RIVET styrelseprotokoll från möte 2020-02-04

Kommande möten
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 26 mars i Turbinen
…………………………..
Agnetha Hanson
Sekreterare
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……………………………..
Kjell Svensson
Ordförande
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