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RIVET Protokoll Styrelsesammanträde tisdag 2022-08-16  

  

Ordföranden öppnade dagens möte med att hälsade alla välkomna.  

Mötet hölls i ett konferensrum i V2 på Ringhals. 

  

1. Föregående mötesprotokoll  

  

Protokoll från styrelsemöte 2022-06-20 gicks igenom och lades till 

handlingarna.  

  

2. Rapporter och skrivelser  

  

Besök på Varbergstunneln, se under rubrik 5. 

  

3. Ekonomi   

  

Fortfarande oförändrat gott ekonomiskt läge. 

Ansökan om bidrag från Ringhals för 2023 inskickat. 

Väntar på återkoppling från Ringhals. 

  

4. Medlemsläget  

  

I dagsläget har RIVET 265 medlemmar, en ökning med 5 personer sedan 

föregående styrelsemöte. 

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. 

Viktigt att vi är lyhörda och gör reklam för föreningen när vi har kontakt med 

Ringhalspensionärer. 

Åke har kollat upp 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. 

Beslutades att genomförda aktiviteter ska flyttas till en historisk lista som finns i 

Dropbox under resor. 

Nils fick i uppdrag att damma av och komplettera listan fram till dagens datum. 

Listan lägger Nils på hemsidan när den är presentabel. 
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• Bussresa till Bornholm 25-28 augusti. 

Resan arrangeras av Rolfs Flyg & Bussresor. 

Inbjudna utskickad med sista anmälningsdag 2022-06-22. 

22 anmälda varav 16 medlemmar. Se mer information på hemsidan. 

  

• Studiebesök och resa med elfärjorna Helsingborg/Helsingör med lunch. 

Bestämt v.39 tisdag 27/9. Ulf har bokat buss och väntar på besked från 

färjerederiet om vilken båt det blir och hur många platser det finns för 

studiebesöket. 

Ulf skickar ut en inbjudan till medlemmarna denna veckan. 

 

• 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. Starta planeringen på nästa styrelsemöte. 

 

  

Nedan ett axplock över förslag på aktiviteter som kan vara intressanta inför 

kommande år. 2022 anses var komplett med aktiviteter. 

 

• Årsmöte våren. 

 

• Besök på Borås Energi kraftvärmeverk kombinerat med ett besök på 

textilmuseum i Rydal. 

  

• Besök på Gekås logistik. (Monica) 

  

• Studiebesök vid tunnelbygget i Varberg, Ett lokalt arrangemang som kan 

läggas in när möjlighet ges. Det krävs föranmälan. (Lars) 

Svar från tunnelprojektet: 

På grund av ett mycket stort intresse och många förfrågningar har vi tyvärr 

inte möjlighet att ta emot alla grupper som önskar besöka oss i dagsläget. 

Därför har vi behövt avgränsa oss och prioritera andra målgrupper. Men vi 

noterar er förfrågan och återkommer om vi får möjlighet att ta emot er längre 

fram.  

   

• Någon vindkraftpark.  

  

• Varbergs Energi – vind och solenergi.  

  

• Grimeton Radiostation.  

 

• Fler Café-träffar med underhållning på Ringhals. 

 

• Flerdagsresa våren 2023. Planeringen för detta bör vara klar i början av året. 
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6. Webbfrågor  

  

Nytt uppdrag, se under rubrik 5.  

  

7. Övriga frågor  

  

Revisorerna ska få tillträde till Dropbox och få kopia på kallelser till 

Styrelsesammanträdena. Nils fixar detta. 

 

Nils lägger styrelseprotokollen på hemsidan. 

 

Samarbete med veteranföreningarna i Stenungsund och Trollhättan. 

Årligen träffas representanter från de tre föreningarna för att diskuterar 

gemensamma intressen. Åke ska plocka fram agendan från tidigare möten. 

2023 är det Ringhals tur att arrangera denna träffen. 

Vi bör starta planeringen på nästa styrelsemöte. 

 

  

8. Nästa styrelsemöte  

  

Nästa styrelsemöte tisdag 2022-09-20 kl.10.00 (lokal meddelas senare).  

 

Åke tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.  

 

  

  

…………………………..   …………………………………..  

Magnus Bengtsson    Åke Wallin  

Protokollskrivare   Ordförande  

 


