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RIVET Protokoll styrelsesammanträde torsdagen den 3 mars 2022.
Ordföranden hälsade alla välkomna till detta sista styrelsemöte i nuvarande
konstellation, och öppnade dagens möte. Mötet hölls idag i Ringhals infobyggnad,
möteslokal Turbinen.
1. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2022-02-17 gicks igenom. Utestående åtgärder tas upp
under respektive punkt i dagens möte. Valberedningens arbete har gått vidare och
resulterat i ett färdigt förslag till årsmötet med kandidater till ordförandeposten och
övriga styrelsemedlemmar. Mycket bra arbetat!
I övrigt inga kommentarer på protokollet vilket godkändes och lades till handlingarna.
2. Rapporter och skrivelser
En kallelse till årsmöte för Arkiv Halland har inkommit. Vi planerar inte att deltaga.
3. Ekonomi
Fortfarande oförändrat gott ekonomiskt läge.
Kjell har fått begäran från Skatteverket att inkomma med deklaration för föreningen.
Kjell tar hand om detta.
4. Medlemsläget
Totalt har vi nu 268 medlemmar. I år sex nya medlemmar och tre medlemmar har
anmält utträde. Två nya medlemmar är på gång in.
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5. Verksamhetsplan 2022.
Kjell hade tagit fram ett underlag i form av verksamhetsplan och budget utgående
från de aktiviteter som kom upp som förslag vid förgående möte. Diskussionen vid
dagens möte utgick från det framtagna underlaget.
Följande aktiviteter föreslogs läggas in i verksamhetsplanen:









Stadsvandring i Varberg. Planeras in i slutet av april.
Studiebesök på elfärjorna i Helsingborg med fika och lunch andra veckan i
maj. Ulf N kollar datum med färjerederiet och bokar.
Café-träff med kulturinslag planeras för i vår eller i höst. Rita kollar med
Hallands Bildningsförbund om möjlighet att boka någon därifrån.
Besök på Borås Energi kraftvärmeverk kombinerat med ett besök på
textilmuseum i Rydal. Planeras in i höst. Birgitta W kollar tillgänglighet.
Besök på Gekås logistik planeras in när sådana besök blir möjliga igen.
Birgitta W håller koll på när det öppnas upp för sådana besök igen.
En bussresa föreslås i september. Läggs in i plan som ospecificerad 3 – 5
dagars resa. Avvaktar enkät för att få en uppfattning om vad som önskas av
medlemmarna.
Årsmöte och höstmöte med kulturinslag samt jularrangemang läggs in i
planen.
Studiebesök vid tunnelbygget i Varberg kan fortfarande vara aktuellt. Lars M
kollar vidare via ny kontaktväg. Blir ett lokalt endagsarrangemang som kan
läggas in när möjlighet ges.

Kjell reviderar sitt förslag till verksamhetsplan och budget och skickar ut före
årsmötet.
Ett förslag till enkät att skicka ut till medlemmarna, för att ta reda på vilken typ av
aktiviteter som är av intresse, hade tagits fram av Birgitta W. Detta diskuterades och
vissa förenklingar föreslogs. Ulf N fick uppdrag att efter diskuterade ändringar skicka
ut ett reviderat förslag som Birgitta W kan gå vidare med. Birgitta W och Nils S tar
fram formulär som kan skickas ut till medlemmarna som e-post med bifogad länk
direkt till enkäten.
- Årsmöte
Årsmötet hålls den 22 mars kl. 08.00 i Ringhals Infocenters hörsal. Inledes med
Ringhalsinformation 08.00 till ca 09.00. Därefter fikapaus följt av årsmötet.
Styrelsens förslag på årsavgift för 2023 är oförändrat 200:-.
Förslag från styrelsen på ordförande och sekreterare vid höstmötet är Kjell S resp.
Hans E.
6. Webbfrågor
Inget nytt.
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7. Övrigt
8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte blir det konstituerande mötet efter årsmötet.
Kjell tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
…………………………..
Hans Edvinsson
Sekreterare
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…………………………………..
Kjell Svensson
Ordförande
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