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RIVET Protokoll styrelsesammanträde torsdagen den 17 februari 2022. 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna, speciellt välkomnande till valberedningen som 
deltog i dagens möte som förberedelse inför kommande årsmöte i mars, och 
öppnade dagens möte. Mötet hölls idag i Ringhals infobyggnad, möteslokal Turbinen. 
 
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Protokoll från styrelsemöte 2022-01-12 gicks igenom.  
 
Inga kommentarer på protokollet vilket godkändes och lades till handlingarna. 
 
2. Rapporter och skrivelser 
 
Begäran om att sända in information från föreningarna till ordförandemöte 2022-03-
30 har inkommit. Kjell skickar in aktuell information. 
 
3. Ekonomi  
 
Oförändrat gott ekonomiskt läge. Inga större utgifter i år. 
 
4. Medlemsläget 
 
Totalt har vi nu 269 medlemmar. I år sex nya medlemmar och två medlemmar har 
anmält utträde. 
 
Fakturor för medlemsavgiften 2022 har skickats ut, förfallodatum 2022-02-22.  
 
Vi har tyvärr dålig koll på vilka som slutar på Ringhals för att gå i pension och som 
därmed är presumtiva medlemmar i Rivet. Ringhals HR lämnar inte ut sådana 
uppgifter. HR i Stockholm har meddelat att de skickar ut information om 
veteranföreningarna till alla som slutar. Utskick sker två gånger per år. 
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5. Program/Mötesplan 2022. 
 
Lämpliga aktiviteter diskuterades med bakgrund av att restriktioner nu är borttagna.  
 

 Stadsvandring i Varberg finns kvar som planerad aktivitet. Planeras in i slutet 
av april/början av maj när vädret är lämpligare för den typen av aktivitet. 

 Vi vill få till en inomhusaktivitet i början av mars. Lämpligen någon intressant 
föredragshållare. Styrelsemedlemmarna uppmanas att komma med förslag. 
Titta exempelvis i Hallands Bildningsförbunds program för idéer. 

 En bussresa föreslås senare i vår och/eller i höst. Birgitta hade skickat ut ett 
antal förslag före mötet på resor med olika längd. Förslagsvis en kortare resa i 
vår och någon flerdagarsresa i höst. Alternativ med flyg diskuterades också. 
Birgitta lägger ut något på hemsidan för att få in förslag från medlemmarna. 
Föreslogs att också skicka ut en enkät för att få en uppfattning om intresset för 
kortare resp. längre resor och intresset för eventuell flygresa.  

 Besök på Borås Energi kraftvärmeverk kombinerat med ett besök på 
textilmuseum i Rydal föreslogs. 

 Studiebesök på elfärjorna i Helsingborg ligger kvar som förslag. Ulf N kollar 
upp möjligheterna. 

 Även besök Gekås lagerhantering finns kvar bland liggande förslag. Avvaktar 
fortfarande att sådana besök blir möjliga igen.  

 Studiebesök vid tunnelbygget i Varberg kan fortfarande vara aktuellt. Lars M 
kollar vidare. 

 
Vi behöver ha fram ett heltäckande program för 2022 inför budgetarbetet och 
årsmötet. 
 
Fortsatt hantering av aktiviteter och program via telefonkontakt/mailkontakt mellan 
styrelsemedlemmarna före nästa styrelsemöte. 
 
- Årsmöte 
 
Årsmötet skall hållas den 22 mars kl. 08.00. Den tidiga starten för att få med 
Ringhals VD till informationsdelen. Information från Ringhals kommer att inleda 
mötet. Mötet skall hållas i Ringhals Infocenters hörsal  
 
Genomgång av vad som behöver fram före mötet (enligt Kjells sammanställning): 
 

1. Kallelse; Skall skickas ut senast tre veckor före mötet. Skickas ut så snart som 
möjligt. Även till Hemsidan. Notera att eventuella motioner och förslag till 
stadgeändringar skall skickas till styrelsen senas 2022-03-01. 

2. Dagordning finns och skall med i utskicket av kallelsen. Den skall ut på 
hemsidan. 

3. Verksamhetsberättelse. Några underskrifter av styrelsemedlemmar saknas, i 
övrigt klar. 

4. Verksamhetsplan och budget, utfall för 2021 finns framtaget. 
5. Balansräkning för 2021 är klar. 
6. Revisorernas berättelse. Revisorerna har fått den ekonomiska redovisningen 

för revision. Arbete pågår. 
7. Rivets program 2022 är i princip samma som verksamhetsplan. 
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8. Verksamhetsplan och budget för 2022 skall tas fram. Förslag skall finnas 
framme till nästa styrelsemöte. 

9. Valberedningens förslag till mötet. Arbetet pågår, se separat punkt nedan. 
 
6. Webbfrågor 
 
Inget nytt.  
 
7. Övrigt 
 
Valberedningen  
 
Valberedningen som var inbjudna till dagens möte redovisade läget i sitt arbete. 
Sammanfattningsvis så menade valberedningen att det är svårt att hitta kandidater 
som är villiga att ställa upp i styrelsearbete. Läget är att man saknar två kandidater till 
ordinarie styrelseposter, varav en som ordförande. Förslag på medlemmar att 
kontakta diskuterades. Arbetet fortgår. 
  
8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 3 mars 2022 kl. 09.30. Lokal meddelas 
senare.  
 
Kjell tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
…………………………..  ………………………………….. 
Hans Edvinsson  Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


