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RIVET Protokoll styrelsesammanträde måndagen den 11 oktober 2021. 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. Mötet hölls idag 
hemma hos Rita Olofsson. 
 
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Protokoll från styrelsemöte 2021-09-06 gicks igenom.  
 
Kvarstående fråga från föregående möte: 
 

 Den västsvenska föreningsträffen den 20:e oktober behandlas under dagens 
möte, punkt 5, se nedan. 

 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
2. Rapporter och skrivelser 
 
RIVET har fått en kallelse från till årsmöte med Arkiv Halland. Vi avser inte att delta.  
 
3. Ekonomi  
 
Oförändrat gott ekonomiskt läge. Fortfarande inga större utgifter på grund av 
restriktioner med anledning av rådande pandemi.  
 
4. Medlemsläget 
 
En medlem har begärt utträde ur föreningen sedan förgående möte. Totalt har vi nu 
260 medlemmar. 
 
5. Program/Mötesplan 2021. 
 
- Höstmöte 
 
Kjell hade tillsammans med Ringhals kontaktperson tagit fram förslag på datum för 
höstmöte (2021-10-27). Under pågående möte meddelade Ringhals info-center att 
hörsalen var bokad hela den dagen. Kjell tar förnyad kontakt med Ringhals 
kontaktperson för att hitta alternativt datum.  
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Restaurangen i V2 är fortfarande stängd vilket innebär att ingen lunch serveras. I 
stället bjuds på frallor till fikat efter mötet. 
Kjell kollar om vi kan utöka mötet med att Gert Bolg berättar från sina resor. 
 
Kjell tar fram kallelse till höstmötet så snart datum är bestämt. Ulf hjälper till med 
utskick. 
 
- Julbord  
 
Birgitta har varit i kontakt med Västerport Kök och bokat till den 8 december kl. 
18.00. Årets pris för julbord inkl. glögg och bordsvatten är 550 :-.  
 
Beslutades att föreningen sponsrar för medlemmar så att pris för medlem blir 150 :- 
och för medföljande 550 :-.  
 
Då RIVET har jubileum i år så föreslogs att vi skulle fixa någon form av 
underhållning. Förslag: Calle K från Läjet. Birgitta och/eller Lasse M kollar om han är 
tillgänglig. 
 
Birgitta skickar ut inbjudan i början av november, med anmälan senast i mitten av 
november. Före utskick av inbjudan går den till styrelsemedlemmarna för eventuella 
kommentarer. 
 
Kjell avser att skicka ut ett medlemsbrev inom kort. Han kommer att skriva något om 
julbordet i det, att det kommer och när.  
 
- Samverkansträff i Trollhättan med Veteranföreningarna i 
Västsverige 
 
Kallelse har kommit till samverkansmöte med Vattenfall Västsveriges Veteraner 
onsdag den 20 oktober kl 09.30. Deltagare från RIVET, Kjell, Rita, Nils och Birgitta 
eller Ulf. Nils kör, upphämtning vid Sunvära kvarn 07.30. 
 
6. Webbfrågor 
 
Nils har kollat antalet besök på hemsidan. Över 6000 besök men genomsnittstiden är 
7 sekunder vilket innebär att statistiken inte säger så mycket. Endast ca 1,2 % hade 
besökstid längre än 1 minut. 
 
7. Övrigt 
 
Problem med utskick av e-mail. Någon medlem har meddelat att hen inte fått några 
utskick trots korrekt email-adress i medlemsregistret. Kollas upp efter nästa större 
utskick. 
 
Hittills har fem personer i RIVET anmält sig till Stockholmsveteranernas digitala möte 
angående Brexit och virtuell visning av Älvkarleby forskning och utveckling. 
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8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 24 november kl 13.00 i Turbinen Ringhals 
Infocenter. Styrelsen samlas 12.00 i Väröbacka värdshus för gemensam lunch.  
 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
…………………………..  ………………………………….. 
Hans Edvinsson  Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


