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Vattenfalls Ringhalsveteraner  
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Lars Martinsson                   Suppleant               

                                  Hans Länsisyrjä                   Suppleant 

                                  Rolf Sandberg                      Valberedningen 

   
RIVET Protokoll Styrelsesammanträde tisdag 2023-02-13  

  

Ordföranden öppnade dagens möte med att hälsade alla välkomna.  

Mötet hölls i ett konferensrum i V2 på Ringhals. 

  

1. Föregående mötesprotokoll  

  

Protokoll från styrelsemöte 2023-01-17 gicks igenom och lades till 

handlingarna.  

  

2. Rapporter och skrivelser 

 

 Ringhalsveteranerna inbjuds att delta i Stockholmsveteranernas digitala 

möte tisdag den 14 februari kl. 14.30 med koncernchef Anna Borg som gäst. 

Se mail. 

 

 För övrigt ingen nytt. 

  

3. Ekonomi   

 

Fortfarande oförändrat gott ekonomiskt läge. 

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

  

4. Medlemsläget  

  

I dagsläget har RIVET 279 medlemmar. 
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5. Program/Mötesplan 2023 och framåt 

 

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

(Detta var inte med på mötet men jag skriver det för att komma ihåg till nästa möte 

att vi ska diskutera rutinerna för detta) 

 

På styrelsemötet 2023-01-17 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. 

Magnus har skickat ute ett förslag på lista. Denna accepterades. 

Återstår att lägga upp den i Dropbox. 

 

Aktuella aktiviteter: 

 

Besök på Gekås torsdag 2023-02-09. 

Resumé: 

De 39 deltagarna fick en fin rundresa till Gekås stor lager (det hade varit ännu bättre 

om vi fått gå in i lagret men arbetsmiljöansvaret tillåter inte det) och Gekås byn med 

stugor och campingplatser. Därefter information om företaget och dess historia. 

Studiebesöket avslutades med en gemensam lunch innan hemresan.  

 

Årsmöte 2023 måndag 2023-03-20. 

Inbjudan skickas ut efter detta styrelsemöte. 

Genomgång av underlag inför årsmötet: 

- Dagordning 

- Valberedningens förslag 

- Ekonomi 

- Verksamhetsberättelse 2022 

- Verksamhetsplan 2023 

- Budget 2023 

- Etc. 

 

I samband med årsmötet har vi även ett vårmöte med info från Ringhals ledning, 

underhållning samt en gemensam lunch. 

 

Vårens och höstens verksamheter, se aktivitetslistan. 

 

Beslutades att Ulf jobbar vidare med förslaget att åka en 4-dagars resa 

till Altes Land 2023-05-11. 

 

6. Webbfrågor  

  

Inga utstickande webbfrågor. 

Monica erbjöd sig att hjälpa till och stötta Nils med IT-arbetet. 

Det tackar vi för, det behövs mer än en som är insatt i detta. 

  

7. Övriga frågor 
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Inga nya frågor. 

 

8. Nästa styrelsemöte  

  

Nästa styrelsemöte måndag 2023-03-13 kl.10.00 (lokal meddelas senare).  

 

Åke tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.  

 

  

  

…………………………..   …………………………………..  

Magnus Bengtsson    Åke Wallin  

Protokollskrivare   Ordförande  

 


