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RIVET Protokoll styrelsesammanträde per telefon tisdagen den 25 augusti
2020.
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens telefonmöte.
1 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll 2020 -05-27 gicks igenom, godkändes och lades till
handlingarna.
2 Rapporter och skrivelser
En diskussion inom föreningarna Vattenfalls veteraner har inletts hur man ska ta
ställning till uttag av medlemsavgifter under rådande pandemi.
Styrelsen beslutade att ta ut medlemsavgiften för Rivets medlemmar som vanligt för
2021, men i stället subventionera mera på vissa aktiviteter.
Folkrörelsens Arkiv i Norra Halland upphör och övergår till Arkiv Halland. Övergången
innebär ingen förändring för Rivet, vi har kvar vår hyllmeter för arkivering av våra
pärmar med protokoll.
3 Ekonomi
Ekonomin ligger på plus, p.g.a rådande läge med inställda aktiviteter.
4 Medlemsläget
Idag är vi 263 medlemmar i Rivet.
Det har tillkommit 7 st. nya medlemmar och 9 st. har begärt utträde.
5 Program/Mötesplan våren 2020.
Vi stryker Rivets kvarvarande program för 2020 och avvaktar utvecklingen.
Kjell redigerar programmet och skriver till Inställt på de aktiviteter som kvarstår på
årets aktiviteter.
Vi avvaktar med Julbordet då vi i skivande stund inte vet hur FHM ställer sig till
sammankomst fler än 50 personer i december. Vi tar ställning till detta på
styrelsemötet den 30 september.
Årsmötet, som var tänkt att genomföras i höst, får bli till våren 2021.
Kan vi inte då genomföra mötet i lokal, får det bli per capsulam* (via brev), där
beslutsförslagen är utskrivna för varje punkt på dagordningen, och som
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medlemmarna får ta ställning till.
*Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att styrelsens, eller som i detta
fallet föreningens, medlemmar är samlade.
6 Webbfrågor
Nisse har arbetat fram ett förslag på en ny fin Hemsida för Rivet.
Den är ren och snygg, det är lätt att hitta och den är överskådlig.
Tanken är att Hemsidan sköts av Webmaster samt ordförande och sekreterare, med
olika redigeringsbehörigheter.
Vi beslutade att Nisse går vidare med arbetet med Hemsidan.
7 Övrigt
Beslut togs att skicka ut ett brev till alla medlemmar efter dagens möte.
8 Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte, även det per telefon, är den 30 september kl. 09.30
Kjell pratar med Ringhals om vi ev. kan ha mötet där.
Kjell förklarade därmed mötet avslutat.

…………………………..
Agnetha Hanson
Sekreterare
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