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Vattenfalls Ringhalsveteraner 
Kjell Svensson  Ordförande 
Rita Olofsson  Vice ordförande 
Agnetha Hanson Sekreterare 
Lars Eliasson  Kassör 
Ulf Nilsson  Klubbmästare, ej närvarande 
Krister Storm  Suppleant 
Roland Peterson Suppleant 

               Nils Svensson   Webmaster, ej närvarande 
 
 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdagen den 4 september 2019. 
 
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 
 
1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
2 Rapporter och skrivelser 
Vattenfalls utskick till nya pensionärer uppgick 1:a halvåret till 115 st. Tyvärr vet vi 
inte hur många nyblivna pensionärer som kommer från Ringhals.  
 
Vattenfalls Västsveriges skrivelse. 
Kjell har sammanfattat Ringhals veteranförenings svar på Västsveriges 
Samverkansformer, daterad 2019-08-05, efter vår remissrunda. Och skickar den till 
Trollhättan och Stenungsund. 
 
3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, följer budget och plan. 
 
4 Medlemsläget 
I dag är vi 286 medlemmar i Rivet.  
2 nya medlemmar har tillkommit sedan förra mötet. 
 
5 Höstens aktiviteter. 
-Café-träff, Fika och Prat, är inbokad på Ljuspunkten, Lorensberg,  den 23/10 , 
mellan kl. 09-12. Projektor finns tillgänglig för Gert Bolg som skall berätta om sina 
resor med Rosa bussarna. Begränsat antal i lokalen är 50pers. En inbjudan går ut 
under V40. 
 
-Höstmöte onsdagen den 2 oktober. 
Från ledningen har Kjell bjudit in Katarina Rogerstam, Sven-Anders Andersson samt 
Agneta Sunden som informerar om läget i Ringhals. 
Vi bör gå ut med en kallelse i slutet av V37. 
 
-Bussresa till Kosta Boda Art Hotel den 3-4 november är inbokad.  
 
-Julbord den 11 december på Västerport. Ingrid håller i den. Ulf hjälper till med 
utskicket. 
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6 Webbfrågor 
Vi beslutade att ha en gemensam genomgång av Dropbox nästa styrelsemöte den 
5/11 med Nisse. Rita tar med sin Laptop. 
Ambitionen är att bygga om Hemsidan, vi väntar med det till hösten/vintern. 
Gruppen jobbar vidare på webbfrågorna. 
 
6 Resor/utflykter/studiebesök 
Styrelsen fortsätter att titta på förslag på resor till våren 2020, vi tar med oss våra 
förslag till styrelsemötet den 5/11. Ulf har presenterat ett antal som vi diskuterar. 
 
Avslutning 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 
 
Kommande möten 
Nästa styrelsemöte är onsdagen den 5 november i Turbinen 
 
 
…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


