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RIVET Protokoll styrelsesammanträde måndagen den 24 november 2021. 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. Mötet hölls idag i 
Ringhals infobyggnad, möteslokal Turbinen. 
 
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Protokoll från styrelsemöte 2021-10-11 gicks igenom.  
 
Inga kvarstående frågor från föregående möte. Protokollet godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
2. Rapporter och skrivelser 
 
RIVET har fått en inbjudan från Hallands bildningsförbund till deras uppspelsdag inför 
2022 års katalog. Ingen i styrelsen har möjlighet att delta. Samtliga 
styrelsemedlemmar uppmanas att gå in på Hallands bildningsförbunds hemsida för 
att få idéer för kommande mötesarrangemang. 
 
3. Ekonomi  
 
Oförändrat gott ekonomiskt läge. Fortfarande inga större utgifter då verksamheten 
varit begränsad på grund av pågående pandemi. 
 
4. Medlemsläget 
 
Totalt har vi nu 265 medlemmar. 18 nya medlemmar i år. 
 
5. Program/Mötesplan 2021. 
 
- Julbord  
 
Inbjudan har gått ut. Hittills är 74 personer anmälda. Fortfarande tid fram till den 3 
december att anmäla sig. 
 
Underhållning med Calle K är ordnat. Lars M har stämt av med honom att allt är 
under kontroll.  
 
Birgitta W kollar av detaljer med restaurangen senare idag. 
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Vi skall ordna med avprickning av deltagarna vid ankomsten till restaurangen.   
 
- Årsmöte 
 
Årsmöte föreslås hållas i början mars, förslagsvis någonstans runt 8 – 9 mars. 
Information från Ringhals bör vara en punkt på dagordningen. Kjell kollar upp 
Ringhals möjligheter att delta. Detta får avgöra definitiv mötesdag.  
Till årsmötet skall verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning tas fram. 
 
- Träff/aktivitet i februari 
 
Vi bör ordna en träff/aktivitet tidigt i februari, förslagsvis vecka 6. Förslag på lämplig 
aktivitet efterfrågades. I första hand inomhusaktivitet med tanke på årstiden Tas upp 
och beslutas på nästa styrelsemöte. 
 
- Diskussion om möjliga kommande aktiviteter 
 
Studiebesök Hybrit togs upp. Svårighet med så långa resor. Veteranerna i Stockholm 
har planer på sådan resa. Kjell följer upp erfarenheter från dem. 
 
Elfärjorna i Helsingborg med studiebesök ombord. Birgitta W kollar om det finns 
möjlighet. 
 
Studiebesök bakom kulisserna på Gekås får komma senare. De har inte startat upp 
sådana aktiviteter ännu. 
 
Ytterligare förslag önskas. Tas upp på kommande styrelsemöte. 
 
6. Webbfrågor 
 
Inget nytt.  
 
7. Övrigt 
 
Rita påminde om möjligheten att få reseersättning i samband med styrelseaktiviteter. 
 
8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 12 januari 2022 kl. 13.00 i Turbinen Ringhals 
Infocenter. Styrelsen samlas 12.00 för gemensam lunch.  
 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
…………………………..  ………………………………….. 
Hans Edvinsson  Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


