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Vattenfalls Ringhalsveteraner 
Kjell Svensson  Ordförande 
Rita Olofsson  Vice ordförande 
Agnetha Hanson Sekreterare, ej närvarande 
Lars Eliasson  Kassör 
Ulf Nilsson  Klubbmästare 
Krister Storm  Suppleant 
Roland Peterson Suppleant 

              Nils Svensson   Webmaster, ej närvarande 
  
 

RIVET Protokoll styrelsesammanträde per telefon tisdagen den 4 april 2020. 

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 
Roland Peterson valdes till sekreterare för mötet. 

1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll 2020-02-04 godkändes och lades till handlingarna. 

2 Rapporter och skrivelser 
- Vi har fått brev från skattemyndigheten angående deklaration, inkomsträntan från 
våra konton ska deklareras. 
- Faktura för arkivkostnad från Folkrörelsernas Arkiv i Norra Halland, beläget invid 
Varbergs Fästning. 
- Ett telefonmöte mellan alla föreningars ordförande hölls den 31/3. Vattenfall har 
varit betydligt givmildare med verksamhetsbidragen för 2020 än tidigare år. Ringhals 
ligger kvar på samma nivå som tidigare, men utslaget per capita är det bra. 
Vattenfall står för en telefonbrygga som föreningarna kan använda för telefonmöten 
under våren. 

3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, ligger plus p g a rådande läge med inställda aktiviteter. 
Vi har ännu ej erhållit bidraget från Ringhals, men det brukar komma i april månad. 

4 Medlemsläget 
Idag är vi 271 medlemmar i Rivet, men 15 st har ännu ej betalat sin medlemsavgift. 
- Lasse skickar en sista påminnelse till dessa 15. Vid vårt nästa styrelsemöte stryks 
de medlemmar som då inte betalat medlemsavgiften. 
- Lasse skickar även ett brev till Maj-Vivan Berndtsson, som blir Hedersmedlem i år. 

5 Program/Mötesplan 2020. 
- Kustsanatoriet 23/4 ställer vi in. Kjell meddelar Kent Bladh. 
- Tysklandsresan den 11/5 är inställd på UD:s rekommendation. 
- Årsmöte/Höstmöte slås ihop till ett möte och beräknas hållas i mitten/slutet av 
september. Allt avhängigt Virusets framfart. 
Höstaktiviteterna i övrigt står kvar tills vidare. Kjell pratar med bussbolaget angående 
offerterna för våra tänkta bussresor. 
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6 Webbfrågor 
Vi får lägga in lite info på hemsidan angående läget just nu. Ett uppdaterat Program-
dokument ska in också. 
En fråga kom upp angående hemsidan. Finns det idag någon mer än Nisse som kan 
hantera html? 
Svar, nej, det är det inte, om vi inte frågar Janne som skötte det tidigare. Detta är 
kanske något som vi får diskutera vidare när Nisse är tillbaka. Det bör kanske finnas 
en till som kan göra enklare saker och lägga in text på hemsidan. 

7 Övriga frågor 
Inga övriga frågor togs upp 

8 Nästa styrelsemöte 
Beslut att: 
Vi tar ett styrelsemöte onsdagen den 27/5 kl 09.30. Även detta möte blir ett 
telefonmöte. 

9 Avslutning 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 

 

…………………………..  ……………………………..             
Roland Peterson   Kjell Svensson 
Sekreterare  Ordförande
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