Riddarhyttans Hembygds- och Intresseförening
Styrelsemöte 2016-09-06
Närvarande: Barbro Bergquist, Inge Jansson, Bertil Skog, Nils-Erik Wikström, Gunne
Ramberg, Hans-Åke Karlson.
Följande punkter fanns på dagordningen och diskuterades.
1. Föregående protokoll föredrogs av Barbro.
2. Rapport från årets fotoutställning (den fjärde).
Besökarantalet har varit ca 215 vilket är en minskning från tidigare år. Diskussion
fördes om vad som kan göras för att förbättra besökantalet. Bättre skyltning och
eventuellt möjlighet att köpa fika var några förslag.
Förslag på att göra någon form av dokumentation över de fotoutställningar som gjorts
och görs så att de på ett hanterligt sätt kan ses och eventuella beställningar kan göras
av intresserade.
3.Ansökan skall göras om medel till kommande fotoarbeten och utställning. Den
tilltänkta utställningen skall delvis avse de teckningar, berättelser, och skrifter som
Nils Pettersson gjort.
Nils-Erik skall kontakta berörda som äger materialet och framföra våra tankar och
önskemål.
4. Inbjudan till kurs avseende Bygdeband och dess nya struktur.
Besluta togs att Gunne och Hans-Åke deltar. Kostnad 1700 kr.
5. Gällande fotodokumentationen som pågår på söndagarna beslutades
att Hans-Åke och Gunne kollar om mobilt bredband kan nyttjas vid
dokumentationsarbetet samt vad kostnaden blir.
6. Att en dokumentation inleds den 18/9 kl 10.00 gällande stigar, leder och vägar som
funnits i Riddarhyttan och som har eller är på väg att försvinna. Kontakt skall tas med
OK-Hedströmmen i sökandet efter kartor m.m.
7. Att inbjudan görs till handläggaren vid Skinnskattebergs Lona-projekt.
Där information och diskussion kommer att föras gällande stigar, leder, och vägar.
Mötet är planerat till den 25/9 kl 10.00.
8. Barbro rapporterade från tidskriften U-svängen, Hembygdsgårdar Västmanland
bl.a. Fagersta hembygdsgård.
Nils-Erik rapporterade om den pågående sänkning av vattennivåerna i Riddarhyttans
sjöar. Enligt Nils är arbetet med detta lagts åt sidan.
9. En inbjudan har kommit från Allaktivitetshuset till den 20/9 kl 19.00.
Ordförande
Barbro Bergquist

Sekreterare
Bertil Skog

