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RIVET Protokoll Styrelsesammanträde tisdag 2023-01-17  

  

Ordföranden öppnade dagens möte med att hälsade alla välkomna.  

Mötet hölls i ett konferensrum i V2 på Ringhals. 

  

1. Föregående mötesprotokoll  

  

Protokoll från styrelsemöte 2022-11-22 gicks igenom och lades till 

handlingarna.  

  

2. Rapporter och skrivelser  

  

Ingen nytt. 

  

3. Ekonomi   

 

Rita visade Resultat och Balansrapport för 2022. 

Fortfarande oförändrat gott ekonomiskt läge. 

Bidrag från Ringhals för 2023 har beviljats. Utbetalning Q1-2023. 

Traditionellt har föreningen lämnat bidrag till några organisationer. 

Årets bidrag går till Almers hus. 

Detta är utbetalt och vi har fått ett Tack från Almers hus för detta. 

Almers hus ägs och drivs av Barncancerfonden och finansieras genom gåvor från 

privatpersoner och företag. Till Almers hus i Varberg kommer barn med cancer och 

deras familjer från hela Sverige för att få chans till en värdefull andningspaus.  

  

4. Medlemsläget  

  

I dagsläget har RIVET 280 medlemmar. 

 

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. 

  

https://www.barncancerfonden.se/for-drabbade/for-narstaende/familj/vistelser-och-rekreation/almers-hus/
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5. Program/Mötesplan 2022 

 

Flytta genomförda aktiviteter till den befintliga historiska listan. (Nils) 

  

6. Program/Mötesplan 2023 och framåt 

 

På styrelsemötet beslutades att 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. Magnus tar fram ett förslag till nästa möte. 

 

Aktuella aktiviteter: 

 

Besök på Gekås torsdag 2023-02-09. 

Inbjudan utskickad, 38 personer har anmält sig. 

Ulf skickar ut information om betalning mm. 

 

Årsmöte 2023 måndag 2023-03-20. 

Inbjudan skickas ut efter nästa styrelsemöte. 

 

Eventuellt en flerdagsresa och en dagsresa. 

 

7. Webbfrågor  

  

Inga utstickande webbfrågor. 

  

8. Övriga frågor 

 

Inga nya frågor. 

 

9. Nästa styrelsemöte  

  

Nästa styrelsemöte måndag 2023-02-13 kl.10.00 (lokal meddelas senare).  

 

Åke tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.  

 

  

  

…………………………..   …………………………………..  

Magnus Bengtsson    Åke Wallin  

Protokollskrivare   Ordförande  

 


