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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdagen den 12 januari 2022. 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. Mötet hölls idag i 
Ringhals infobyggnad, möteslokal Turbinen. 
 
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Protokoll från styrelsemöte 2021-11-24 gicks igenom.  
 
Kjell avrapporterade uppföljning av erfarenheter från Veteranerna i Stockholm 
studiebesök till Hybrit. Deras upplägg var att alla deltagare själva fick ta sig till Luleå 
där buss hämtade upp och tog dem runt till de olika besöksmålen. Bedöms svårt att 
göra på liknande sätt för oss med tanke på avstånd och sämre resemöjligheter till 
Luleå. Utöver detta inget att följa upp från föregående möte. 
 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
 
2. Rapporter och skrivelser 
 
Alla veteranföreningar var inbjudna till att delta i Stockholmsveteranernas digitala 
möte med koncernchef Anna Borg i måndags, den 10 januari. Anna Borg redogjorde 
för Vattenfalls kommande planer bl.a. målsättningarna vad avser fossilfri 
elproduktion. 
 
3. Ekonomi  
 
Oförändrat gott ekonomiskt läge. Arrangemang av julbord gemensamt med 25-
årsjubileum den enda aktiviteten som innebar en större kostnad under föregående år. 
 
4. Medlemsläget 
 
Totalt har vi nu 269 medlemmar. 4 nya medlemmar i år. 
 
Fakturor för medlemsavgiften 2022 kommer att skickas ut runt månadsskiftet 
januari/februari. 
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5. Program/Mötesplan 2021. 
 
- Årsmöte 
 
Årsmötet är bestämt att hållas den 22 mars kl. 08.00. Information från Ringhals 
kommer att inleda mötet. Planen är att hålla mötet i Ringhals Infocenters hörsal. 
Utvecklingen av pandemin med tillhörande restriktioner kan ställa till besvär. Vi 
måste räkna med att det kommer att krävas s.k. Covid-pass för samtliga deltagare.  
 
Pandemiutvecklingen med tillhörande restriktioner från regering/FHM samt 
eventuella restriktioner på Ringhals följs upp vid nästa styrelsemöte. Alternativa 
möjligheter för att hålla mötet tas också fram vid det mötet om det bedöms 
nödvändigt.  
 
Till årsmötet tar Kjell fram verksamhetsberättelse och Rita tar fram den ekonomiska 
redovisningen. Materialet skall tillställas revisorerna i tid så att de hinner ta fram sin 
revisionsberättelse. 
 
- Träff/aktivitet i februari 
 
Vid föregående möte diskuterades en träff/aktivitet tidigt i februari. Vid denna årstid 
bör det vara en inomhusaktivitet. Med nuvarande pandemiläge och de restriktioner 
som gäller från i idag så bedöms det tyvärr inte vara möjligt att få till någon aktivitet 
under februari månad.  
 
- Diskussion om möjliga kommande aktiviteter 
 
Birgitta hade före dagens möte kollat av möjliga besöksmål i närområdet men inget 
finns tillgängligt i nuläget.  
 
Det föreslogs att försöka få till stadsvandring i Varberg med Peter Börjesson senare i 
vår i stället för de som regnade bort i augusti förra året.  
 
Inför kommande aktiviteter i höst, då vi förhoppningsvis åter kan anordna 
inomhusarrangemang igen, uppmanades styrelsemedlemmarna att gå in på Hallands 
bildningsförbunds hemsida för att få idéer för kommande möjliga mötesarrangemang. 
 
6. Webbfrågor 
 
Inget nytt.  
 
7. Övrigt 
 
Valberedningen skall ha fått information om nuvarande styrelsemedlemmars 
tillgänglighet/otillgänglighet för omval. Valberedningen inbjuds till nästa styrelsemöte 
för avstämning. Kjell ordnar med inbjudan. 
  
8. Nästa styrelsemöte 
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Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 17 februari 2022 kl. 13.00. Lokal meddelas 
senare. Styrelsen samlas 12.00 för gemensam lunch.  
 
Kjell tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
…………………………..  ………………………………….. 
Hans Edvinsson  Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


