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RIVET Protokoll styrelsesammanträde tisdagen den 5 november 2019.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.
1 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll,
- Styrelsemötet den 4 september, godkändes och lades till handlingarna.
- Höstmötet den 2 oktober,
Protokollet kompletteras med bilaga, Göran Embrings skrivelse ”Rädda Klimatet”,
punkt 8.
Stadgarna är uppdaterad och kommer att läggas ut på Hemsidan.
Därefter godkändes protokollet och lades till handlingarna.
2 Rapporter och skrivelser
Övervägande del av veteranföreningarna är positiva till det förslag som vi tre
Västsvenska Föreningar lade fram angående ett samverkansforum med Vattenfall.
När remissrundan är klar, gör Trollhättan en sammanställning och skickar till
Vattenfall för vidare diskussioner.
3 Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, följer budget och plan.
Rivet skänker som julgåva i år 2000:- till Alzheimerfonden och 1000:- till
Musikhjälpen Varberg.
4 Medlemsläget
Lars har uppdaterat Rivets medlemslista.
Idag är vi 271 medlemmar i Rivet, varav 268 betalande (3st är hedersmedlemmar).
5 Program/Mötesplan våren 2020.
Kjell kommer att spika mötesdatumen inom kort, därefter läggs planen ut på
hemsidan.
Kjell kommer att sitta med som bisittare vid Vattenfall Stockholm telefonmöte den
22/4.
Styrelsen fortsätter att titta på förslag på resor till våren 2020. Se punkt 7.
Programmet för vårens resor bör komma ut i februari.
6 Webbfrågor
Alla har dropbox och det verkar fungera.
Nisse och Ulf fortsätter att titta på en enklare lösning för utskick.

Rivet sekreterare Agnetha Hanson

RIVET styrelseprotokoll från möte 2019-11-05

Sidan 2 av 2

Nisse vill göra om hemsidan, den är gammaldags och behöver en uppfräschning.
7 Resor/utflykter/studiebesök
-Julbord den 11 december på Västerport. Inbjudan är utskickad och Ingrid håller i
den.
-Café-träffen på Ljuspunkten blev uppskattad. Särskilt Gert Bolgs berättelse om sina
resor med Rosa Bussarna. Vi blev ca 30 personer på träffen.
-Till Bussresa till Kosta Boda Art Hotel den 3-4 november kom det 18 intresserade
pensionärer. Ett spektakulärt hotell med fantastisk glaskonst.
Vi har fått en inbjudan från Ringhals för RIVETS medlemmar vara med och hylla
Ringhals 2 livsgärning i början av januari. Inbjudan kommer att komma ut i början av
december.
Till vårens program spånade vi bl.a. på;
-Caféträff i april/maj,
-Kortresa, Tyska pärlor.
-Gomerssons färjetur till Grenå,
-Studiebesök,
Derome husbygge, Buss till Åby,Tänksticksfabriken,Gekås(logistiken)….
8 Övrigt
Fanns ingenting att ta upp.
Avslutning
Kjell förklarade därmed mötet avslutat.
Kommande möten
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 4/12 i Turbinen
…………………………..
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Sekreterare
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