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Ordförande
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Sekreterare
Kassör
Klubbmästare
Suppleant
Suppleant
Webmaster, ej närvarande

RIVET Protokoll styrelsesammanträde torsdagen den 9 januari 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
Inga rapporter och skrivelser har inkommit sedan förra mötet.
3 Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, följer budget och plan.
4 Medlemsläget
Idag är vi 275 medlemmar i Rivet. En medlem har begärt utträde.
5 Program/Mötesplan våren 2020.
Program/Mötesdatum första halvåret är fastställda och kommer att läggas ut på
hemsidan.
Mötesdatum:
- Styrelsemöte tisdagen den 4/2
- 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.
- Caféträff tisdagen den 4/2, föredrag med Anders Källgård, ”Våra svenska öar”.
- 5-dagars resa, Tyska Pärlor, den 11/5
På styrelsemötet den 4/2 kommer valberedningen att delta.
Vår ordförande Kjell Svensson avser att lämna sitt uppdrag.
Jag, sekreterare Agnetha, ställer inte upp för omval.
Även beslut om årsmötets underlag tas fram den 4/2.
Utskick sker ca en månad innan årsmötet, därför att motioner och övriga ärenden,

Rivet sekreterare Agnetha Hanson

RIVET styrelseprotokoll från möte 2020-01-09

Sidan 2 av 2

som medlem önskar få behandlade på ordinarie årsmöte, skall skriftligen vara
styrelsen tillhanda, senast 3 veckor före årsmötet.
6 Webbfrågor
Arbetet med ny Hemsida pågår. Nisse fortsätter att titta på en enklare lösning.
Skidåkning i Åkulla.
På vår hemsida under Ringhals IF kan man läsa mer.
Ringhals sponsrar Veteranerna, vi behöver inte vara med i Ringhals IF.
7 Resor/utflykter/studiebesök
- Den 4/2 har vi en Caféträff i Infocenter. Vi börjar med mingel, kaffe och bulle.
Kl 14.00 kommer Anders Källgård till oss och har ett föredrag om våra
svenska öar (Hörsalen). Utskick är på gång.
- Ulf håller i resan ” Tyska Pärlor”. Beslut togs att sponsra medlemmar med
1000:-. En intresseförfrågan kommer att gå ut i mitten av januari. Ett trettiotal
platser kommer att förbokas. Även respektive/vän är välkomna.
8 Övrigt
Det kom inte upp något att notera under övrigt.
Avslutning
Kjell förklarade därmed mötet avslutat.
Kommande möten
Nästa styrelsemöte är tisdagen den 4/2 2020 i Kungshamn V2
…………………………..
Agnetha Hanson
Sekreterare
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Ordförande

