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RIVET Protokoll styrelsesammanträde tisdag den 15 januari 2019.

Kjell hälsade alla välkomna och öppnade dagens möte.

1 Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll (14/11-18) gicks igenom.
Uppdaterat dokument ”Stadgarna”, 1/1-19 ligger i Dropbox, läggs upp på Hemsidan.
Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

2 Rapporter och skrivelser
Kjell har skrivit minnesanteckningar från studiebesöket på Väröbruk.
I Dropbox finns nu mappar med titeln ”Samverkan inom Vattenfall” för 2018
respektive 2019.

3 Ekonomi
Läget:
Budget följer plan.
Staffan gick igenom Resultat- och Balansrapport för räkenskapsåret
1/1-31/12 2018, vilket skall presenteras för revisorerna inför nästa styrelsemöte.
Budgetdiskussion för 2019:
Vi diskuterade, Julbord, Budapest/Bratislava, Höstresa och subventioner.
Styrelsen beslutade att subventionera resan till Budapest/Bratislava med 1000 kr.

4 Medlemsläget
Vid årsskiftet var vi 291 medlemmar i Rivet.

5 Program för Rivet 2019 samt mötesdatum 2019.
Rivets mötesdatum spikades enl Kjells förslag.
Programförslag enligt följande:
-5 februari, Kulturträff, Lars Diding pratar om sina livserfarenheter och planer för
framtiden. Visduon Alexandra o Henrik Murdock framför en musikteater ”tvenne
hjärtan”. Krister beställer semlor i Bua och Ingrid tar hjälp av Ulf för utskick.
-13 mars Årsmöte. Vd sekr. Louise Johansson återkommer, om vem från
ledningsgruppen som kommer till mötet.
-12-19/4 Bussresa till Bratislava och Budapest. Ulf skickar ut en begäran om slutlig
bindande anmälan i morgon. 42st har anmält sig till resan, varav 26 är medlemmar.
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-6 maj Lars Gomerssons ”årliga” resa med Grenåfärjan. Lars skriver ihop något och
skickar till Kjell, detta ska visas på Årsmötet.
-22 maj Guidat studiebesök Vapnö gård och Berthe Qvarn. Kjell undersöker
busskostnad (Veddige buss).
-Mitten av september ett studiebesök på Klosterfjordens ägg med efterföljande
cafeträff i Infocenter. Krister undersöker detta vidare. Datum spikas senare.
-2 oktober Höstmöte, Krister kollar med Sjöräddningen, och kanske finns det något
mer ur HallandsBildningsförbunds utbud.
-3-4 november 2-dagarsresa till Kosta/Boda, datum tas upp på Årsmötet.
-11 december Julbord på Campus, Västerport.

Kjell har skrivit en verksamhetsberättelse. Den skickas ut tillsammans med kallelsen
till Årsmötet, 4 veckor innan.
Vi beslutade att efter Årsmötet äta lunchen i Infocenter, Agnetha bokar detta.

6 Webbfrågor
Mejlutskick, vad är tillförlitligt/smartast/enklaste lösningen?
Nisse och Ulf tittar på ett användarvänligt program som har ett adressregister.
Nisse är ansvarig för att adressregistret uppdateras X antal gånger per år.
Reviderade stadgar ligger i Dropbox, Janne och Nisse lägger in den på vår Hemsida.

7 Resor/utflykter/studiebesök
Läs under punkt 5

8 Övrigt
Lars G är sammankallade för valberedningen. Lars kontaktar ett antal medlemmar
om lediga platser i styrelsen. Förslagen skall vara klart till årsmötet.
Ett förslag om 3 st suppleanter med utpekad roll diskuterades.
Kjell kvarstår som ordförande.
Ingrid tackar för sig efter 13 år i styrelsen.
Staffan tänker lämna över till någon annan.
Krister och Lars E kvarstår.

Avslutning
Kjell förklarade mötet avslutat.

Kommande möten
Styrelsemöte onsdagen den 20/2 2019.

………………………….. ……………………………..
Agnetha Hanson Kjell Svensson
Sekreterare Ordförande


