RHI möte 161101
Närvarande Johan, Nils-Eric, Inge, Barbro, Gunne och Hans-Åke.
Föregående protokoll.
Hans-Åke undrar om schackklubben kan få låna Sågstugan några gånger, de är
villiga att hjälpa till med hyran. Vi säger att det går bra om de kollar upp att
stugan inte är upptagen.
RHI har fått brev angående föreningsbidrag från Skinnskattebergs kommun.
Föreningsbidraget är totalt 14 234 kr för 2016. En utbetalning på 9 964 kr
gjordes under april och en på 4 271 kr under oktober. Utbetalningarna ha gjorts
till vårt bankgiro.
Kalle har lämnat en skriftlig redogörelse från sommarens landsbygdsriksdag på
Gotland. Ska be att Kalle kommer och berättar.
RHI har fått en skrivelse från Hembygdsförbundet angående vision 2030. De vill
att så många som möjligt ska inkomma med förslag på ”framtida inriktning
inom hembygdsrörelsen”. Sista svarsdatum för föreningar är 31 januari 2017.
ABF Hallstahammar är eventuellt intresserade av våra fotoutställningar. NilsEric håller kontakt och tar reda på hur det blir. Gunne har sålt en del bilder från
våra utställningar till länsmuseet som har tre utställningar om Västmanlands
historia. Länsmuseets fjärde och sista utställning öppnar den 10 december och
ska handla om skolan under 1800-1900-talen bland annat. En av bilderna de vill
ha är en äldre skolbild från Källfallet, den ska förstoras upp för att täcka en hel
vägg 2 m bred och 2,4 m hög.
Hans-Åke och Gunne åker till Stora Skedvi den 14/11 för att försöka reda ut
frågan om platser i bygdeband. Att platser i Riddarhyttan inte ska ligga under
Skinnskatteberg.
Hans-Åke och Gunne ger oss en mycket bra uppvisning hur bygdeband fungerar
numera, hur man kan söka på olika sätt bland annat. De berättar också att de
arbetar med att lägga in texter i bygdeband. Ett program Omnipage som gör att
man kan ändra i inskannade texter har inköpts för en del av inkomsterna från
bildförsäljningen.
Barbro Bergquist
ordförande och sekreterare

