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Vattenfalls Ringhalsveteraner årsmöte 2022
Protokoll från årsmötet 22 mars 2022.
1. Årsmötets öppnande.
Ordföranden Kjell Svensson öppnade mötet och hälsade alla välkommen. Mötet
samlade 56 medlemmar.
2. Godkännande av dagordningen för mötet. (Bilaga 1)
Dagordningen, som medföljde kallelsen, godkändes.
3. Val av ordförande för mötet.
Kjell Svensson valdes till ordförande för mötet.
4. Val av sekreterare för mötet.
Hans Edvinsson valdes till sekreterare för mötet.
5. Val av två (2) justeringsmän tillika rösträknare för mötet, att jämte
ordföranden justera dagens protokoll.
Hans Länsisyrjä och Jan-Olof Engblom valdes till justeringsmän.
6. Fråga om kallelse till mötet skett på stadgeenligt sätt.
Kallelsen till mötet har skett på stadgeenligt sätt. (Utsänd 23 februari).
Frågan besvarades därför med ja.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse. (Bilaga 2)
Kjell Svensson föredrog och kommenterade styrelsens berättelse om det gångna
årets verksamheter.
Vi var vid årsskiftet 268 medlemmar.
Verksamhetsberättelsen godkändes av mötet.
8. Ekonomisk redovisning. (Bilaga 3)

Rivet sekreterare Hans Edvinsson

RIVET Protokoll från årsmöte 2022-03-22

Sidan 2 av 4

Rita Olofsson redovisade föreningens ekonomi samt kommenterade resultat- och
balansräkning.
Den ekonomiska redovisningen godkändes.
9. Revisorernas berättelse. (Bilaga 4)
Olof Fröberg läste upp revisorernas berättelse efter deras genomgång av
föreningens räkenskaper och förvaltning.
Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning och
beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Frågan besvarades med ja.
11. Rivets program för 2022. (Bilaga 5)
Kjell redovisade styrelsens förslag på program och aktiviteter under 2022, som
årets budget baseras på.
Som tillägg till de föreslagna aktiviteterna efterfrågades om det finns intresse för
studiebesök till Varbergstunneln. Svaret var ja. Lars Martinsson undersöker
möjligheterna att göra ett sådant studiebesök.
Den tillträdande styrelsen gavs i uppdrag att arbeta vidare med programmet.
Ett förslag att lägga höstmötet på annan ort, till exempel vid något bryggeri i
Danmark, togs upp. Den tillträdande styrelsen får ta hand om detta förslag i den
fortsatta planeringen.
12. Fastställande av budget och verksamhetsplan för år 2022. (Bilaga 6)
Styrelsens förslag till budget- och verksamhetsplan för 2022 föredrogs av Kjell.
I budgeten föreslogs ett underskott för 2022 baserat på god ekonomi med
överskott föregående år på grund av få aktiviteter i pandemins spår.
Verksamhetsplan samt budget godkändes och fastställdes av årsmötet.
13. Fastställande av årsavgiften för år 2023
Medlemsavgiften för ordinarie medlem år 2020 fastställdes till 200 kronor.
(Oförändrad).
14. Val av ordförande för år 2022 (mandattid 1 år).
I enlighet med valberedningens förslag valdes Åke Wallin till ordförande.
15. Val av tre (3) ordinarie styrelseledamöter för 2 år (mandattid 2 år).
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I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Monica Karlsson och
Magnus Bengtsson samt omvaldes Ulf Nilsson.
16. Val av en (1) ordinarie styrelseledamot för 1 år (mandattid 1 år).
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Birgitta Wahlström.
Nils Svensson och Rita Olofsson, som valdes på två år vid årsmötet 2021,
kvarstår som styrelseledamöter i ett år.
17. Val av två (2) suppleanter för 1 år (mandattid 1 år).
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Hans Länsisyrjä och Lars
Martinsson
18. Val av en (1) revisor för 2 år (mandattid 2 år).
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Olof Fröberg.
19. Val av en (1) revisor för 1 år (mandattid 1 år).
I enlighet med valberedningens förslag nyvaldes Kjell Svensson.
20. Val av en (1) revisorssuppleant för 1 år (mandattid 1 år).
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Stefan Fläde.
21. Val av tre (3) personer till valberedning varav en skall vara sammankallande
(mandattid 1 år).
Nyval av Göran Molin samt omval av Yvonne Dihné och Rolf Sandberg.
Valberedningen beslutar själva internt vem som skall vara sammankallande.
22. Behandling av till styrelsen hänskjutna frågor och motioner.
Inga frågor eller motioner har inkommit till styrelsen
23. Övriga frågor och aktuellt från styrelsen.
En intresseundersökning angående önskade aktiviteter har skickats ut till alla
medlemmar inför årsmötet. Nils Svensson redovisade resultatet. En stor majoritet
för resor med längd mellan två och fem dagar samt för resor med buss. Ett klart
större intresse för musikalresor jämfört med teaterresor. Många förslag på resmål
har också erhållits. Den tillträdande styrelsen gavs i uppdrag att arbeta vidare
med dessa förslag och arbeta in i kommande program.
Kjell Svensson, som avgick ur styrelsen efter sju (7) år som ordförande, samt
Hans Edvinsson som avgick ur styrelsen efter ett år som sekreterare avtackades
båda av Ulf Nilsson. Lars Gomersson som avgick ur valberedningen avtackades
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av Ulf för sina år som sammankallande för valberedningen samt tidigare
styrelseuppdrag.
Tack Kjell, Lars och Hans!
24. Mötets avslutande.
Ordförande Kjell Svensson avslutade dagens möte och överlämnade
ordförandeklubban till den tillträdande ordföranden Åke Wallin.

………………………….............
Hans Edvinsson
Sekreterare

……………………………………
Kjell Svensson
Ordförande

Justeras:

…………………………………..
Hans Länsisyrjä
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……………………………………..
Jan-Olof Engblom

