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RIVET Protokoll styrelsesammanträde onsdag 16 maj 2018. 

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte. 

1 Föregående mötesprotokoll 
Föregående protokoll (12 april) gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. 

2 Rapporter och skrivelser 
Det har inte tillkommit nya rapporter.  
Till skrivelser kan tilläggas att fakturan på 300 Skr från Folkrörelsens arkiv på 
Fästningen kommit. 
Lars G och Kjell gör en inventering i UB12 i juni, där de bl a ska sätta samman det 
som ska sparas i pärmar. Pärmarna förvaras sedan i arkivet på Fästningen. 

Kjell informerade om Rekryteringsfoldern som diskuterades på Vattenfalls 
veteranföreningars ordförandemöte i Sthlm den 25/4. Beslutet blev att V-fall HR 
tillsammans med Sthlms-föreningen jobbar fram en förenklad folder i form av ett A4-
ark, som enkelt kan kopieras upp. 
Det beslutades att mötesfrekvensen på ordf-möten i Sthlm sker vartannat år. Nästa 
möte blir således 2020, däremellan är det telefonmöten. Sthlm är mötesarrangör.  

Kjell gör en skrivelse till marknadschefen, V-fall, om det finns möjlighet för 
Veteranföreningarnas medlemmar att får ett Personalavtal El. 

3 Ekonomi  
Budget följer plan. Bidraget för 2018 har kommit in på kontot. Något färre har betalt in 
medlemsavgiften. 

Kjell och Staffans möte på banken den 12 april resulterade i ett Fasträntekonto på 6 
månader, 0,25%. 

Agneta Kante, Ringhals, har mailat vår förening den 7 maj, att det nu är dags att 
äska föreningsbidrag för 2019. Kjell nyttjar 2018-års som mall och Staffan 
kompletterar med utfallet av verksamhetsplanen för 2017, samt budgetförslag för 
2019. 
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4 Medlemsläget 
I dag är vi 294 medlemmar i Rivet, 12 st har kommit till, 14 st har anmält utträde och 
12 st har ännu inte betalt in avgiften. 

5 2018-års program, något nytt?. 
Ulf har fått ett preliminärt program om studiebesöket på Varbergs energi från Björn S, 
datum är ännu inte spikat. Ulf avvaktar ett par veckor och återkommer. Ulf kommer 
att skicka ut inbjudan 4 veckor innan besöket som sker V37, vi har V38 som reserv, 
besöket planeras ta ca 2 timmar. Ulf tar kontakt med Lars och Birgitta om det finns 
färdiga maillistor till utskick.  

Kjell kontaktar Ingrid angående dagsturen ”En smak av Halland”, offerten från Rolfs 
Flyg och Buss stämde inte överens med deras upplägg från foldern. Vår offert var 
bantad med en aktivitet men hade samma pris. Vi ansåg även att val av restaurang 
inte var så attraktivt. För att uppfylla våra önskemål måste en punkt på programmet 
läggas till. 
 
6 Webbfrågor 
Lars E har undersökt möjlighet till alternativ webbplats för Rivets hemsida, enligt 
honom är den vi har svår att slå. Vi har kvar befintlig webbplats tillsvidare. 

I samband med utskick inför Höstmötet kommer vi även att skicka ut en 
intresseanmälan om uppdraget som Webbmaster, denne skall även ingå i styrelsen. 
 
7 Resor/utflykter  
”Polenresan” den 27 april till den 3 maj blev mycket lyckad. Reseguide var fantastiskt 
duktig. En stor eloge till Lars som skrivit och fotograferat under resan. Bra jobbat!! 

Även resan över till Grenå 16 april blev lyckad. Tack Lars för din skrivande ådra! 

Till hösten har Rivet förplanerat 3 endagars-aktiviteter, ”En smak av Halland”, 
Studiebesök på Varbergs Energi och ett studiebesök på Sågen (Södra Cell). 

Vi funderar vidare på en längre resa under 2019.  
Förslag som kommit upp är en tripp till Budapest.  
En 5 dagars resa till Finland 5, Olkiluoto, TVO under våren, april/maj. 
Våra förslag på längre resa tas upp på Höstmötet för omröstning. Intresseanmälan 
sker i januari. 
Förslag på Höstutflykt, endagars, är ett besök på NEVS i Trollhättan. Men det blir nog 
inte förrän 2019. 

8 Övrigt 
Under Juni, Juli och Augusti tar vi sommaruppehåll. 
Vi önskar alla en fantastisk sommar. 
 
Avslutning 
Kjell förklarade mötet avslutat. 

Kommande möten 
Styrelsemöte torsdagen den 6 september 2018. 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…………………………..  ……………………………..             
Agnetha Hanson   Kjell Svensson 
Sekreterare  Ordförande
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