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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdagen den 16 juni 2021. 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. Mötet hölls 
elektroniskt med verktyget MS Teams. 
 
1. Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2021.05.12 gicks igenom.  
 
Kvarstående frågor från föregående möte: 
 

 Medlemsbrev enligt punkt 7 har inte skickats ut ännu. Kjell har valt att invänta 
dagens diskussion om kommande aktiviteter för att få med information om 
dessa i medlemsbrevet. Se vidare under punkt 5 i detta protokoll. 

 Skrivaren som Rita har nu är inte såld ännu. Nils ansåg att han kan ha nytta 
av skrivaren. Han kontaktar Rita för att hämta den. 

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna  
 
2. Rapporter och skrivelser 
 
- Bidragsansökan inskickad 
 
Bidragsansökan är inskickad till Ringhals, ligger i Dropbox i mappen 
”RIVET/2021/Dokument”. Ringhals har tagit emot och tackat för ansökan. Svar 
förväntas mot slutet av året. 
 
- Depositionskontrakt Arkiv Halland 
 
En skrivelse har kommit från Arkiv Halland. Denna innehöll en faktura, som Rita fått 
för hantering av betalning, samt ett depositionskontrakt mellan Arkiv Halland och 
Vattenfalls Ringhalsveteraner. Kjell har skrivit under kontraktet och skickat tillbaka. 
En kopia av kontraktet sparas och förvaras i sekreterarens pärm.  

Vi förvarar original av styrelsemötesprotokoll och årsmötesprotokoll hos Arkiv 
Halland. Hans E kollar läget med de gamla pärmar som han ärvt från tidigare 
sekreterare. 
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3. Ekonomi  
 
Oförändrat gott ekonomiskt läge. Inga större utgifter under rådande pandemi. 
 
I Dropbox ”RIVET/2021/Ekonomi” ligger ett ”Budgetförslag 2021” och en justerad 
variant ”Budgetförslag 2021 (2)” som tar hänsyn till minskat antal medlemmar samt 
några justeringar vad gäller planerade arrangemang. Slutsumman är oförändrad 
jämfört med det budgetförslag som beslutades på årsmötet.  
 
4. Medlemsläget 
 
Totalt har vi nu 258 medlemmar. 
 
5. Program/Mötesplan 2021. 
 
Möjliga aktiviteter diskuterades.  
 
Lars M har skickat fråga till Implenia angående studiebesök vid tunnelbygget i 
Varberg. Han har inte fått svar ännu. Han stöter på och återkommer när han får svar. 
 
Guidning vid TBC-kyrkogården i Apelviken skall Kent Bladh återkomma om.  
 
Lista över tidigare aktiviteter efterfrågades. Sådan har funnits på gamla hemsidan. 
Nisse kollar i de sparade dokument som finns kvar och skickar ut det han hittar.  
 
Förslag på besök av Hybrit har lagts in i lista ”Bussresor”. Blir en lång resa och bör 
kombineras med flera besök. Detta är troligen inte aktuellt förrän nästkommande år. 
 
Birgitta kollar upp möjlighet till stadsvandring i Varberg.  
 
Kjell väntar med utskick av medlemsbrev till besked om stadsvandring. 
Medlemsbrevet bör skickas ut före midsommar. Övrigt att ta upp i brevet kan vara att 
vi har som målsättning att, om möjligt, få till ett höstmöte live i slutet av oktober. 
 
Förslag att slå ihop jubileum och julbord diskuterades. En tvådagarsresa skulle 
kunna vara lämpligt. Nämn det som en preliminär aktivitet.  
 
6. Webbfrågor 
 
Inget nytt. Hemsidan fungerar bra. 
 
7. Övrigt 
 
Inga utestående frågor. 
 
8. Nästa styrelsemöte 
 
Styrelsen träffas för en gemensam fika och diskussioner den 22 juni på 
eftermiddagen. Lars M kollar och återkommer med lämpligt fik. 
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Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
…………………………..  ………………………………….. 
Hans Edvinsson  Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


