
1

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

              Nils Svensson   Webmaster 
  
 

RIVET Protokoll styrelsesammanträde per telefon onsdagen den 27 maj 2020. 

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

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

2 Rapporter och skrivelser 
- Ordföranden rapporterade från telefonmöte den 22/4 mellan Vattenfall HR och 4 st 
ordföranden från de 13 föreningarna. 

3 Ekonomi  
- Ekonomin ser bra ut, ligger plus p g a rådande läge med inställda aktiviteter. 
- Vi har i slutet av april erhållit verksamhetsstödet från Ringhals. 
- Anslagsäskandet för år 2021 skickas digitalt efter dagens möte. 

4 Medlemsläget 
- 4 st nya medlemmar. 
- 9 st har begärt utträde. 
- 11 st har inte betalt. De som trots flera påminnelser inte betalt den sista maj, stryks 
från registret. 
- Vi är nu 260 medlemmar. 

5 Program/Mötesplan 2020. 
- Program och mötesplan ligger kvar.  
- Ulf kollar lite vad som finns vad gäller 1-dags resor. 
 
6 Webbfrågor 
- Nisse redigerar hemsidan. Han vill också byta leverantör, eftersom den blivit väldigt 
krånglig att hantera när man gjorde leverantörsbyte för ca ett halvår sedan. 
Mötet samtyckte och beslutade att Nisse kan byta till WordPress. Målet ska också 
vara att den nya hemsidan kan vara igång till höstupptakten. 
- När den nya hemsidan är klar, skall fler ur styrelsen kunna hantera enkla ändringar 
på den. 
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7 Övriga frågor 
Eventuella varianter på mötesforum diskuterades. Vi avvaktar och ser hur läget är i 
slutet av augusti. 

8 Nästa styrelsemöte 
Beslut att: 
Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 25/8 kl 09.30. Även detta blir ett telefonmöte. 

9 Avslutning 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat, och önskade alla en trevlig sommar. 

 

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