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              Nils Svensson   Webmaster 
 

RIVET Protokoll styrelsesammanträde per telefon onsdagen den 16 december 
2020. 

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens telefonmöte. 

1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll 2020-10-28 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 

2 Rapporter och skrivelser 
Utvärdering Stockholmsföreningens digitala föredrag den 10/12-20.  
Från styrelsen deltog Kjell. 
Kjell anser att det var ett lyckat föredrag. För att vara första gången som det gjordes. 
Det är av viktigt att det fodras en duktig tekniker som håller i alla tekniska detaljer, 
detta fungerade mycket bra på dagens föredrag. 
Mikael Nordlander, presenterade projekt HYBRIT, ett gemensamt projekt som 
startades 2016 mellan Vattenfall, SSAB och LKAB, och som har som mål att 
generera el via vätgas. Ett intressant projekt, sett från dagens klimatproblem. Syftet 
är givetvis att få ner den fossila bränsleanvändningen så långt som möjligt. Mycket el 
krävs för LKAB och SSAB. 
Ett nytt digitalt föredrag kommer att hållas den 11/1-21. Vattenfalls nya Vd kommer 
då att delta.  

3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, ligger på plus, p.g.a rådande läge med inställda aktiviteter. 

4 Medlemsläget 
Medlemsläget är status quo. 
Idag är vi 269 medlemmar i föreningen. 

5 Program/Mötesplan våren 2021. 
För att få till vårt Årsmöte i mars 2021 undersöker vi en ev. digital lösning. 
Det kommer då att ske i 2 steg, allt enligt stadgarna. 
Ett årsmöte för 2020 och ett för 2021. Beslut sker då för 2020 i mindre delar samt 
som helhet för 2021. 

Rivet sekreterare Agnetha Hanson
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Vi hoppas naturligtvis att Coronapandemin har lagt sig så att det mesta kan återgå till 
det normala och vi kan ha vårt Årsmöte i Hörsalen på Ringhals. 

Program för 2021 är fortfarande osäkert, men vi har planer på att kunna ha endagars 
uteaktiviteter om det ges möjlighet till det. 

6 Webfrågor 
Det är glädjande att så många besöker vår Hemsida.  
I samband med att medlemsbrevet skickades ut var det 300 st. medlemmar som 
”klickade” på Hemsidan. 

7 Övrigt 
Avtackning Ringhals 1 
R1 tas ur drift vid årsskiftet.  
På grund av pågående pandemi och rådande restriktioner kommer inga av Ringhals 
Veteraner bli inbjudna till avtackningen. 
Agnetha skriver och Nisse lägger ut på Hemsidan. 

Julhälsning 
Rita har skrivit en fin Julhälsning till medlemmarna. 
Denna kommer att läggas ut på Hemsidan samt skickas ut per mail.  
Till de medlemmar som inte har mail skickas ett blev. 

Julgåva 2020 
Rivet skänker 2.400kr till Operation Smile och 1.500kr till Almers Hus i Varberg. 

8 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte, även det per telefon, är den 20 januari 2021 kl. 09.30 

Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 

…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare  Ordförande
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