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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdagen den 24 februari 2021. 

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens digitala möte som hölls via Google 
meet. 

1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll 2021-01-20 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 

2 Rapporter och skrivelser 
För Västsvensk veteranträff kommer i år Trollhättan att stå som värd.  
Pg av pågående pandemi kommer träffen att hållas i höst. 

Veteranerna Sundsvall kommer att köra ett digitalt möte den 3 mars där Vd för 
vattenkraften medverkar och talar om vattenkraftens väl och ve.  
De nyttjar Bengt Ejenmark som administratör för mötet. 

Den 5 februari hölls ett digitalt möte för Vattenfalls Veteranföreningar som 
behandlade projekt förbifart Stockholm och andra infrastrukturprojekt i Sverige. 
Medverkade gjorde trafikverkets kommunikationsdirektör Anna Lihr som dels 
berättade om projektet i sig och samtidigt gav en bild av de utmaningar som ligger i 
att planera och att gå hela vägen i mål med stora infrastrukturprojekt i Sverige. 

Den 12 april och den 5 maj hålls ytterligare digitala möten med Vattenfalls Veteraner i 
Stockholm.  
Utskick kommer skickas ut som tidigare.  

3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, ligger på plus, p.g.a rådande läge med inställda aktiviteter. 
Fakturan för medlemsavgiften kommer att skickas ut i början av mars. 

4 Medlemsläget 
Idag är vi 274 st. medlemmar i Rivet, 4 st. har tillkommit sedan förra mötet. 

5 Program/Mötesplan våren 2021. 
Vi planerar att hålla Årsmötet den 7 april mellan kl.0900-11.00 via Microsoft Teams. 
Samtliga dokument tas fram. 
Dagordning och utskick sker enligt våra stadgar. 
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Inför Årsmötet arbetar vi vidare med att presentera ett program för; 
Aktiviteter för våren. 
 Årsmöte 

Maj/juni – Kustsanatoriet, Kent Blad 
Aktiviteter för hösten. 

4 dagars resa 
Höstmöte 
25 års jubileum  
Julbord 

6 Webbfrågor 
Hemsidan fungerar bra. 
 
Som vi tidigare skrivit kommer tidningen Reaktion läggas ner. Det verkar som den 
inte kommer att finnas i digitalt format och då kan vi inte lägga ut den som länk på 
hemsidan. Rita avvaktar möjligheter att få någon form av information om hur vi kan 
länka till vad som sker i Vattenfall och på Ringhals. 

Mötet idag skedde via Google meet. Tyvärr fungerade det inte som vi önskade, bl.a. 
fanns ingen handuppräckningsfunktion. 

Vi har även möjlighet att använda Microsoft Teams, vilket Stockholm nyttjat.  
Kjell kontaktar Bengt Ejenmark.  
Tanken är att hyra in honom inför och till Årsmötet för att få hjälp med det tekniska 
och praktiska vad gäller utskick av länk och det tekniska med dokument och logistik. 
 

7 Övrigt 
Vi diskuterade om vi skulle ha vårt 25 års jubileum tillsammans med julbordet.  
Styrelsen beslutade att dela upp det på två tillfällen då det har varit ett torftigt år utan 
möjlighet att träffas. 

8 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte, är den 4 mars 2021 kl. 09.30 och sker via Zoom 

Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 

…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare  Ordförande
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