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RIVET Protokoll Styrelsesammanträde tisdag 2022-10-18
Ordföranden öppnade dagens möte med att hälsade alla välkomna.
Mötet hölls i ett konferensrum i V2 på Ringhals.
1. Föregående mötesprotokoll
Protokoll från styrelsemöte 2022-09-20 gicks igenom och lades till
handlingarna.
2. Rapporter och skrivelser
Se under rubrik 5.
3. Ekonomi
Fortfarande oförändrat gott ekonomiskt läge.
Ansökan om bidrag från Ringhals för 2023 inskickat.
Väntar på återkoppling från Ringhals. Svar väntas komma i december.
4. Medlemsläget
I dagsläget har RIVET 272 medlemmar, en minskning med en person 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.
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5. Program/Mötesplan 2022 / 2023
Nils jobbar med att damma av och komplettera en befintlig historisk lista över
genomförda aktiviteter fram till dagens datum.
Listan lägger Nils på hemsidan när den är presentabel.
På föregående styrelsemöte beslutades att vi ska ta fram en lista över förslag till
kommande aktiviteter i stället för att ha det i protokollen. Listan ska bara finnas i
Dropbox för styrelsearbetet.
Nils får titta även på detta för att se att de två aktivitetslistorna ser något så när lika
ut.
Det bör underlätta hanteringen i framtiden med bl.a. flytt till den historiska listan.
För att komma i gång med 2023 så ska Åke med hjälp av Kjell lägga upp en mapp
med undermappar för 2023.
•

Bussresa till Bornholm 25-28 augusti.
Resan arrangerades av Rolfs Flyg & Bussresor.
22 deltagare varav 16 medlemmar. Se mer information på hemsidan.
Resumé:
En välordnad resa, mycket positivt från deltagarna och ett bra boende med
fantastisk mat.

•

Studiebesök och resa med elfärja Helsingborg/Helsingör tisdag 27/9.
Av 35 anmälda så blev det 33 deltagare.
Resumé:
Positivt över lag även om det inte blev helt som planerat.
Det blev ingen visning av någon färja och den utlovade buffén serverades inte
innan 12.00, några deltagare löste detta med att tura någon extra gång.
Deltagarna roade sig både i Helsingborg och Helsingör.
Slutligen det viktigaste, alla kom med hem!

•

Höstmöte v.44 tisdag 1/11 kl. 08.00-12.00 med representanter från Ringhals
ledning. Björn Linde och Katarina Rogerstam kommer till mötet.
Ulf har skickat ute en inbjudan 5/10. Anmälan krävs senast 23/10 för de som
ska var med på lunchen.
Åke har bokat Infocenter. OBS! Säkerställ att vi kan koppla upp datorer mot
anläggningen i lokalen.

•

Julbord i december.
Lars har varit i kontakt med Västerport för en offert och möjliga dagar
i första hand i v.49.
Efter maildiskussion inom styrelsen och diskussion på detta styrelsemötet så
beslutas att Julbordet blir onsdag 7/12 på Västerport i Varberg.
Ulf skickar ut en inbjudan ~10-11/11.
Lars kontaktar Västerport för att förvarna om att vi kan behöva två lokaler.
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Nedan ett axplock över förslag på aktiviteter som kan vara intressanta inför
kommande år.
Detta är sista protokollet som denna listan finns med i protokollet.
Punkterna ska lyftas över till en ny lista i Dropbox.
Hanteringen av en aktivitetslista, se rubrik 5.
•

Årsmöte våren.

•

Besök på Borås Energi kraftvärmeverk kombinerat med ett besök på
textilmuseum i Rydal eller ett liknande inne i Borås.

•

Besök på Gekås logistik. (Monica)
Monica jobbar med detta och vi siktar på ett genomförande i februari.

•

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.
Inspel till tunnelbygget:
Vill bara förtydliga att flera av RIVET’s medlemmar (inkl jag själv) deltog i
tunneldrivningen av inlopps- och
utloppstunnlarna för kraftverket, så det är inte bara av allmänintresse vi är
intresserade utan det finns en
bakomliggande yrkesutövning likväl.
Svar: Absolut, jag förstår. Vi tar med oss detta och försöker erbjuda er ett
studiebesök när vi möjlighet.

•

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
Nils har två uppdrag under rubrik 5.
Det har varit allvarligt strul med RIVET:s hemsida.
Nils tillsammans med support har gjort ett gott jobb och räddat situationen.
Allt har nu löst sig och vi tackar Nils för detta. Detta kunde kostat oss mycket jobb.
7. Övriga frågor
Samarbete med veteranföreningarna i Stenungsund och Trollhättan.
Vartannat år på våren träffas representanter från de tre föreningarna för att
diskuterar gemensamma intressen.
Historik: Våren 2017 Ringhals, våren 2019 Stenungsund, 2020 inställt, våren 2021
Trollhättan inställt men sedermera flyttat till hösten 2021.
Efter avstämning med de övriga föreningarna och diskussion på detta styrelsemötet
beslutades att hösten 2023 ska Ringhals arrangera denna träffen.
I och med detta så kommer vi i fas med årtalen för träffarna.
Nycklar till RIVET:s lokal i UB12 och ett plåtskåp.
Åke och Kjell kollar vad där finns och gör erforderliga överlämningar till Åke.

8. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte tisdag 2022-11-22 kl.10.00 (lokal meddelas senare).
Åke tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

…………………………..
Magnus Bengtsson
Protokollskrivare
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