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Vattenfalls Ringhalsveteraner 
Kjell Svensson Ordförande 
Ingrid Larsson Vice ordförande 
Agnetha Hanson Sekreterare 
Staffan Rydin Kassör 
Ulf Nilsson  Klubbmaster, ej närvarande 
Krister Storm Suppleant 
Lars Eliasson Suppleant 

               Jan Nilsson                Webbmaster 

 
 
RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 12 april 2018. 
 
Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 
 
1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll (14 feb) gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 
 
2 Rapporter och skrivelser 
Det har inte tillkommit nya rapporter eller skrivelser. 
 
3 Ekonomi  
Budget följer plan. Kjell och Staffan skall träffa banken i eftermiddag.  
Revisorerna anser att vi har för dålig ränta på kapitalet, banken kanske kan ge 
förslag på bra placering. 
Kjell och Staffan äskar bidrag för 2019 i slutet av maj. Bidraget för 2018 är godkänt 
men har ej kommit in på kontot.  
 
4 Medlemsläget 
Den 31 dec -17 var vi 297 medlemmar och idag den 12 apr är vi 293 medlemmar. 
Sedan årsskiftet har 10 nya medlemmar tillkommit och 13 gamla medlemmar begärt 
utträde.Staffan har påmint ett antal som inte har betalt in avgiften, det betyder att 
medlemsantalet ev kommer att krympa 
Krister föreslog en familjemedlemsavgift på 300 kr, vi får fundera vidare på det. Om 
förslaget skall införas måste det tas upp på höstmötet då det innebär ändring av 
stadgarna. 
 
5 2018-års program, något nytt?. 
Höstmötet torsdag 4 okt måste vara klart till klockan 11.45. Björn Lindhe är 
inbokad.Vi fundera vidare på om vi skall ha något mera på programmet den dagen, 
kanske vi kan använda oss av Halland Bildningsförbund igen. 
Ingrid erbjöd sig att kontakta Rolf Buss och undersöka möjligheterna att de ordnar en 
dagstur ”En smak av Halland” åt oss, tänkta datum är 19/20 sep eller 10/11 okt. 
Ingrid återkommer. 
Ulf jobbar vidare på aktiviteten, Varberg energi, tillsammans med Björn S, Den 
planeras in någon gång under vecka 37. Datum måste spikas. 
 
6 Rekryteringsfoldern, hur ställer vi oss till den i fortsättningen? 
Flera av Vattenfalls veteranföreningar har inför ordf-mötet den 25 april aviserat att de 
tycker att foldern kan tas bort. Rivet samtycket, vi anser att den inte tillför något. 
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Kjell åker på Veteranföreningarnas årliga möte i Stockholm den 25 april. Sthlm-
föreningen som drivit utformning och tryckning av foldern skulle ta upp frågan på sitt 
styrelsemöte den 10 april. 
 
7 Resor/utflykter 
”Polenresan” den 27 april till den 3 maj. 
Janne önskar att någon skriver resedagbok från resan. Kjell frågar Lars G om han vill 
skriva och om Knut W kan fotografera.  
Grenå 16 april (ej organiserad av Rivet). 
Lars G har lovat att skriva rapport om Grenåresan. 
 
8 Övriga frågor 
Kjell .och Lars G ska göra en inventering i UB 12 och kontrollera vad som finns i 
skåpet. Pärmar ska sättas ihop och sedan förvaras i Folkrörelsens arkiv på 
Fästningen. Lars har nyckeln.Vi får funder vidare på om det finns förslag på annan 
förvaring än UB12, då byggnaden ev kan komma att försvinna. 
Janne hjälper de som inte har Dropbox ännu att få in det och att få det att fungera. 
Lars Eliasson får i uppgift att titta på en eventuell annan webbserver för Rivet. Den vi 
har krånglar ibland vad gäller vidarbefodring av e-post. 
 
Avslutning 
Kjell förklarade mötet avslutat. 
 
Kommande möten 
Styrelsemöte onsdagen den 16 maj 2018. 
 
 
…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 

Sekreterare   Ordförande 
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