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Vattenfalls Ringhalsveteraner 
 

Åke Wallin  Ordförande 
Ulf Nilsson   Vice ordförande 
Magnus Bengtsson Sekreterare 
Rita Olofsson  Kassör 
Birgitta Wahlström  Klubbmästare (ej närvarande) 
Monica Karlsson Ledamot 
Nils Svensson   Webmaster (ej närvarande) 
Lars Martinsson  Suppleant (ej närvarande) 

              Hans Länsisyrjä  Suppleant (ej närvarande) 
 

 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde fredag 2022-04-22 
 
Ordföranden öppnade dagens möte med att hälsade alla välkomna till detta första 
styrelsemöte efter årsmötet och det konstituerande styrelsemötet 2022-03-22.  
Mötet hölls i Ringhals infobyggnad, möteslokal Turbinen. 
 
1. Föregående mötesprotokoll 
 
Protokoll från styrelsemöte 2022-03-03 gicks igenom. Inga kommentarer. 
Inga kommentarer framkommer heller på protokollen från årsmötet och 
konstituerande styrelsemötet. 
 
2. Rapporter och skrivelser 
 
Åke Wallin och Kjell Svensson har deltagit på ett Teamsmöte 2022-03-30 med 
Vattenfalls veteranförening. 
Bland annat diskuterades de bidrag som föreningarna får av Vattenfall och för vår del 
direkt av Ringhals.. 
Det finns en skrivelse med kriterier för att få bidrag. Åke ser till att vi får den till oss 
och lägger den på lämpligt ställe i Dropboxen. 
 
3. Ekonomi  
 
Fortfarande oförändrat gott ekonomiskt läge. 
Årets budget godkändes på årsmötet. 
 
4. Medlemsläget 
 
Totalt har vi nu 259 medlemmar. Då samtliga tidigare medlemmar ännu inte betalt in 
för året kan vi bli ~10 personer till. Rita skickar påminnelse. 
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5. Program/Mötesplan 2022 
 
RIVET Enkätundersökning redovisades på årsmötet. 
 
Följande förslag på aktiviteter har sammanställts under våren och kompletterats 
efter diskussioner på detta styrelsemötet. 
Dessa aktiviteter ska ligga till grund för årets verksamhetsplan. 
Åke är sammanhållande för att ta fram verksamhetsplanen och tar hjälp av övriga 
styrelsemedlemmar. 
 

 Årsmöte (våren) och höstmöte med representanter från Ringhals ledning och 
med kulturinslag samt jularrangemang läggs in i planen. 
 

 Stadsvandring i Varberg. Planeras in i slutet av april. 
Planerar för ett genomförande tisdag 2022-05-24, Birgitta bokar och skickar ut 
inbjudan. 

 

 Studiebesök på elfärjorna i Helsingborg med fika och lunch andra veckan i 
maj. Ulf N kollar datum med färjerederiet och bokar. 
Ulf: Planerar för ett genomförande tisdag 2022-09-27 

 

 Café-träff med kulturinslag planeras för i vår eller i höst. Rita kollar med 
Hallands Bildningsförbund om möjlighet att boka någon därifrån. 
Genomfört 2022-04-22. 

 

 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. 
Birgitta planerar för ett genomförande i slutet av augusti 2022. 

 

 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. 
Ulf / Lars: Det går att genomföra dock i begränsad omfattning och det krävs 
anmälan. Ingen datum föreslagen. 

 

 Någon vindkraft park. Kent Bladh nämndes på mötet som möjlig kontakt. 
 

 Varbergs Energi – vind och solenergi. 
 

 Grimeton Radiostation. 
 
  



RIVET styrelseprotokoll från möte 2022-04-22 

Rivet sekreterare Magnus Bengtsson 

Sidan 3 av 3 

6. Webbfrågor 
 
Inget nytt.  
 
7. Övriga frågor 
 
Inget. 
 
8. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte måndag 2022-05-16 kl.09.30. 
Ringhals Infocenter om inget annat meddelas. 
Efter mötet följer en gemensam lunch i V2. 
 
 
Åke tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat. 
 
 
…………………………..  ………………………………….. 
Magnus Bengtsson  Åke Wallin 
Sekreterare   Ordförande 


