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Vattenfalls Ringhalsveteraner  
Kjell Svensson    Ordförande  
 Ulf Nilsson      Vice ordförande  
 Rita Olofsson                             Kassör (ej närvarande) 
 Hans Edvinsson                          Sekreterare (ej närvarande) 
 Birgitta Wahlström     Klubbmästare  
 Nils Svensson   Webmaster  
  Lars Martinsson                         Suppleant 

 Hans Länsisyrjä  Suppleant (ej närvarande)  
  
RIVET Protokoll styrelsesammanträde tisdagen den 10 augusti 2021.  
  
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.  
Mötet hölls i dag hos Lars Martinsson.   
Ulf Nilsson utsågs att föra dagens anteckningar. 
  
1. Föregående mötesprotokoll  
Protokoll från styrelsemöte 2021.06.16 gicks igenom.    
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.  
  
2. Rapporter och skrivelser   
- Förslag till träff med Västsveriges veteranföreningar. 
Årets träff arrangeras av föreningen i Trollhättan. Förslag på mötesdatum torsdag 21 oktober, 
önskemål från Stenungssund att flytta mötet till onsdag 20 oktober i stället.  
Kjell svara att för oss går bägge datumen bra. Vi bör delta med 3 – 4 personer. 
    
3. Ekonomi    
Ekonomiska läget är gott. Inga större utgifter under rådande läge.  
  
4. Medlemsläget  
En ny medlem från föregående möte, Tre avlidna. Nu 258 medlemmar. 
  
5. Program/Mötesplan 2021.  
Birgitta informerade att det just nu är 46 anmälda till Stadsvandringen onsdag 18 augusti. 

Ambition att ordna ett höstmöte senare delen av oktober. Vi får kolla upp möjligheten att få 
lokal på Ringhals, alternativt hyra annan lokal. Alt beroende på vilka restriktioner som då 
gäller för sammankomster. 

Genomgång och diskussion om några alternativa utflykter under hösten. 

Dagens mötessekreterare Ulf Nilsson 
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Diskussioner om julbord och jubileum, alternativ på hemmaplan eller med övernattning.  
Med tanke på läget och med osäkerhet om möjlighet och lämplighet att redan i år göra en 
längre resa. Beslut att försöka ordna julbord på hemmaplan i december och vänta med en 
längre resa med övernattning till våren nästa år. 

  
6. Webbfrågor. 
Inget nytt. Hemsidan fungerar bra.  
  
7. Övrigt. 
Inga utestående frågor.  
  
8. Nästa styrelsemöte. 
Styrelsemöte måndag 6 september kl. 14.00. Plats meddelas senare.   
  
Kjell förklarade därmed mötet avslutat.  
  
  

…………………………..  …………………………………
.. 

Ulf Nilsson  Kjell Svensson 

Mötessekreterare    Ordförande 

Dagens mötessekreterare Ulf Nilsson 
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