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RIVET Protokoll Styrelsesammanträde måndag 2022-05-16
Ordföranden öppnade dagens möte med att hälsade alla välkomna.
Mötet hölls på Ringhals konferensrum i V2.
1. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2022-04-22 gicks igenom och lades till
handlingarna.
2. Rapporter och skrivelser
På begäran har upplysning om tider för möjlighet att spela badminton för
veteranerna i Ringhallen lagts upp på vår hemsida.
3. Ekonomi
Fortfarande oförändrat gott ekonomiskt läge.
4. Medlemsläget
10 personer som fortfarande inte har betalt medlemsavgift, trots påminnelse.
Kommer att tas bort som medlemmar.
Det är svårt att få information om vilka som går i pension och det verkar inte fungera
så bra att den som går i pension får information om att det finns en Veteranförening.
Vi hoppas att det finns en länk på Ringhals insida till föreningen RIVET.
5. Program/Mötesplan 2022
Vi gick igenom listan/ program över förslag till aktiviteter, utflykter och resor.
•

Café-träff med underhållning genomfördes på Ringhals 2022-04-22,
Rita rapporterade att det var mycket uppskattat av de ca. 35 deltagarna.

•

Stadsvandring i Varberg är planerad till tisdag 24 maj, Birgitta har skickat ut
inbjudan och det är stort intresse med ca. 50 anmälda.
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•

En bussresa föreslås i slutet av augusti – början av september, 3 – 5 dagars
resa. Ulf tittar på några alternativ och mailar ut förslag, som styrelsen får
svara på innan inbjudan skickas ut.

•

Studiebesök och resa med elfärjorna i Helsingborg med lunch, planeras
preliminärt till v.39 (ev. 27/9 – 29/9). Ulf får i uppdrag att ta in en ny offert från
bussbolaget och att stämma av lämpliga dagar och datum med färjerederiet.

•

Höstmöte mitten av oktober – mitten av november, med representanter från
Ringhals ledning. Åke kollar upp ett lämpligt datum när de kan delta och
lokalen är ledig.

•

Julbord i december.

Nedan ett axplock över förslag på aktiviteter som kan vara intressanta.
Något kan eventuellt genomföras i höst, några väljs ut till 2023 års program.
•

Årsmöte våren.

•

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

•

Besök på Gekås logistik.

•

Studiebesök vid tunnelbygget i Varberg, Ett lokalt arrangemang som kan
läggas in när möjlighet ges. Det krävs föranmälan.

•

Någon vindkraftpark.

•

Varbergs Energi – vind och solenergi.

•

Grimeton Radiostation.

•

Café-träff med underhållning på Ringhals.

6. Webbfrågor
Inget nytt.
7. Övriga frågor
Inget.
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8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte måndag 2022-06-20 kl.09.30 (lokal meddelas senare).
Åke tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

…………………………..
Ulf Nilsson
Protokollskrivare
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…………………………………..
Åke Wallin
Ordförande

