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

               Nils Svensson   Webmaster 
 
 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde per telefon onsdagen den 20 januari 
2021. 
 
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens telefonmöte. 
 
1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll 2020-12-16 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna. 
 
2 Rapporter och skrivelser 
Lars har fått tackbrev från våra julgåvobidrag 2020 till Operation Smile och Almers 
Hus. Dessa skannas och läggs ut på vår Hemsida. 
 
Stockholmsföreningen höll ett digitalt föredrag den 11/1-21.  
Vattenfalls koncernchef, Anna Borg medverkade och talade b.la. om projekt HYBRIT.  
Hon verkande hoppfull för Vattenfall. Och var inte främmande för ny kärnkraft, om det 
blir ett regeringsbeslut på det. 
Frågor om kraftnätet togs upp, Anna hänvisade till Svenska Kraftnät som har 
ansvaret. 
Från styrelsen deltog Kjell.  
 
3 Ekonomi  
Ekonomin ser bra ut, ligger på plus, p.g.a rådande läge med inställda aktiviteter. 
 
4 Medlemsläget 
Idag är vi 270 medlemmar i föreningen. Varav 6 st. är hedersmedlemmar.  
2 nya medlemmar har tillkommit. 
(Rättelse, i förra protokollet stod det fel antal medlemmar, det skulle vara 268 st.) 
 
5 Program/Mötesplan våren 2021. 
Vi inriktar oss på Årsmötet, vår förhoppning är att kunna hålla det i mars/april. 
Beslut om detta tas på nästa styrelsemöte i februari. 
För att få till vårt Årsmöte i mars 2021 undersöker vi en ev. digital lösning. 
Kjell tar kontakt med valberedningen, några av styrelsen önskar avgå. 
 
Ulf tittar på en träff i september som då kan presenteras på Årsmötet. 
 
6 Webbfrågor 
Kjell har rensat i Dropbox för att frigöra utrymme. 
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Tidningen Reaktion tackar för sig, istället satsas det på digitala kanaler internt och 
externt.  
Vi försöker skapa en länk till vår Hemsida. Rita undersöker. 
 
7 Övrigt 
I år har RIVET 25-års jubileum. 
Vi diskuterar om det finns möjlighet att ordna ett firande till hösten eller om vi skall 
kombinera detta med vårt julbord.  
 
Vemod blandat med stolthet präglar stängningen av R1. Ringhals 1 har gjort sitt. 
Togs i bruk 1976 och stängdes 31 december 2020. 
 
8 Nästa styrelsemöte 
Nästa styrelsemöte, även det per telefon, är den 24 februari 2021 kl. 09.30 
 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


