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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdagen den 12 maj 2021. 
 
Dagens möte hölls elektroniskt med verktyget MS Teams. Efter en del problem med 
uppkoppling kunde Kjell hälsa alla välkomna och öppnade dagens möte. 
 
1 Föregående mötesprotokoll 
Protokoll från styrelsemöte 2021.03.31 gicks igenom, godkändes och lades till 
handlingarna  
 
Protokoll från årsmötet den 2021.04.07 togs upp. Inga kommentarer. Protokollet 
lades till handlingarna. 
 
Protokoll från styrelsens konstituerande möte 2021.04.09 togs upp. Inga 
kommentarer. Protokollet lades till handlingarna. Detta protokoll läggs inte upp på 
hemsidan. 
 
2 Rapporter och skrivelser 
 
- Bidragsansökan 2022 
 
Mail har inkommit från Ringhals angående äskande om nytt föreningsbidrag för 
nästkommande år (2022). Ringhals vill ha ekonomisk beskrivning av verksamhet. 
Man begär också information om utbetalade bidrag för 2021 i förhållande till 
förväntad kostnad under 2021 särskilt med beaktande av förändringar i aktiviteter 
med anledning av pandemin. 
 
Kjell och Rita har uppdraget att ta fram förslag på skrivelse. Kjell har påbörjat arbetet. 
Viktigt att vi får med alla planerade och nya aktiviteter. Ett antal möjligheter lyftes 
upp.  
Viktigt att alla lägger in sina förslag på aktiviteter i dokumentet ”Förslag 
på studiebesök/utflykter”, som återfinns i Dropbox under ”RIVET 
>2021>Studiebesök:Utflykter” så att dessa kan komma med ansökan. 
 
Målet är att ha ansökan klar 2021.05.27. När utkast finns framme skickar Kjell ut det 
till styrelsemedlemmarna för kommentarer och kompletteringar. 
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- Möte(digitalt) mellan Vattenfall HR och representanter från 
Veteranföreningarna, 2021.04.23 
 
Protokoll från mötet återfinns i Dropbox under ”RIVET>2021>Samverkan inom 
Vattenfall” samt på Rivets hemsida.  
 
Utbildning i Teams hade diskuterats för att få fram fler administratörer för digitala 
möten.  
 
Kriterier för verksamheten diskuterades också. Nuvarande parametrar behålls då 
dessa fortfarande är relevanta.  
 
3 Ekonomi  
 
Oförändrat gott ekonomiskt läge. 
 
Kjell, Rita och Lasse har varit på banken och fört över behörigheterna till nya 
kassören. 
 
Det finns fortfarande 15 medlemmar som inte betalt medlemsavgiften. En sista 
påminnelse har skickats ut. 
 
4 Medlemsläget 
 
Totalt har vi nu 272 medlemmar (inkl de som ännu inte betalt årets medlemsavgift). 
 
5 Program/Mötesplan våren 2021. 
 
Vi har ett gällande program som togs fram inför årsmötet. Inga aktiviteter planerade i 
maj. I juni eventuellt någon utomhusaktivitet. Möjligheter till genomförande är 
avhängigt utvecklingen av restriktioner med anledning av pandemin. Detta följs upp 
kontinuerligt.  
 
6 Webbfrågor 
 
Alla utom Hans L kommer nu åt Dropbox. Nils skickar ny länk till Hans L. 
 
De nya medlemmarna i styrelsen skall fotograferas för inläggning på hemsidan. 
 
7 Övrigt 
 
Det är dags att skicka ut ett nytt medlemsbrev. Kjell tar fram förslag. Skickar sedan 
runt till styrelsen för kommentarer och kompletteringar. Avvakta tills alla aktiviteter 
definierats och redovisats i ansökan så att dessa också kommer med i ett 
medlemsbrev. 
 
Rita frågade om möjligheten att ställa skrivaren i UB12 då den är för stor att ha 
hemma. Den bedömdes vara mer än 10 år gammal. Det ifrågasattes om vi har behov 
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av att ha en sådan stor skrivare. Då ingen i styrelsen ansåg sig behov av skrivaren 
så det föreslogs att vi försöker sälja den. Rita och Birgitta försöker att få den såld. 
 
8 Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte, är den 16 juni 2021 kl. 10.00, hålls på Café Mignon. 
 
Kjell förklarade därmed mötet avslutat. 
 
 
…………………………..  ………………………………….. 
Hans Edvinsson  Kjell Svensson 
Sekreterare   Ordförande 


