
Vattenfalls Ringhalsveteraner 
Verksamhetsberättelse 2019 

Antal medlemmar    2019-01-01:   297 st          
   2019-12-31:   275 st  
Medlemsavgift 2019:  200 kr 

MEDLEMSMÖTEN 
Årsmöte 2019-03-13.  (68 medlemmar) 
Utdrag från mötet: 
- Vvd Ulf Karlsson samt Katarina Rogerstam informerade om läget på Ringhals och 

Vattenfall. Den årliga opinionsmätningen resulterade i ”all time high”, 90% av ”folket” 
hade förtroende för kärnkraftverket. Ringhals producerade 30,17 TWh under 2018, vilket 
är den högsta produktionen sedan starten 1975.  

Höstmöte 2019-10-02.  (65 medlemmar) 
Utdrag från mötet: 
- Slutligt beslut om stadgeändring avseende styrelsesammansättningen.  
- Årets Julbord som avnjöts på Västerports kök informerades om. 
- Flera reseförslag för våren 2020 diskuterades. 
- Sven-Anders Andersson och Katarina Rogerstam informerade oss om produktions- och 

driftläget på Ringhals, som såg bra ut för 2019 totalt. 
- Agneta Sundén informerade oss om hur Ringhals jobbar med Omställningsarbetet, främst 

när det gäller nedläggningen av R2 och sedan R1, men även i förlängningen på vägen 
mot tvåblocksdrift i slutet av 2022. Då beräknas ett personalbehov ligga på ca 850 st, 
jämfört med dagens 1280 st. 

STYRELSEMÖTEN 
7 st styrelsemöten avhölls, ( 15/1, 20/2, 9/4, 15/5, 4/9, 5/11, 4/12). 
Utöver ordinarie möten har styrelsen haft sedvanliga kontakter per telefon och e-post. 

RESOR/STUDIEBESÖK/EVENEMANG 
2019-02-05  - Föredrag av Lasse Diding om hans liv o leverne, samt underhållning  
     av Murdocks, som framförde ett teater- och sångnummer.  
2019-04-12--19 - Bussresa till Bratislava och Budapest (41 deltagare). 
2019-05-22  - Studiebesök på Vapnö gård samt Berthe Qvarn muséum(40 deltagare). 
2019-10-23   - Café-träff med reseskildring av Gert Bolg på Ljuspunkten (30 delt.) 
2019-11-03- -04 - 2-dagars bussresa till Kosta/Boda (18 deltagare). 
2019-12-11  - Julbord på Västerports kök (95 deltagare). 

SAMARBETE MED ANDRA VETERANFÖRENINGAR INOM VATTENFALL 
- Årets ordförandemöte avhölls per telefon den 3 april. 
-  Den 24 april samlades representanter för föreningarna Stenungsund, Trollhättan och 

Ringhals till en samverkansträff i Stenungsund, som blev mycket trevlig. 
ÖVRIGT 
Ovanstående är i korta ordalag vad som i övrigt går att finna mera fylligt på Rivets hemsida.  
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