RHI styrelsemöte 170905
Närvarande Barbro, inge, Gunne, Hans-Åke, Karin och Anna Jansson från geo-centrums vänner.

Anna Berättar om geologislingan som sträcker sig från Forsen till Malingsbo. Skapades av Anders
Yrgård på 80-talet och han vill fortsätt att underhålla den. Det finns också planer på att slingan ska
användas av SLU i undervisningen av elever vid Skogsmästarskolan. Tidskriften Istiden i Bergslagen
behöver omarbetas och det finns tankar om det också enligt Anna. De bilder som finns i skriften finns
bevarade som original på länsstyrelsen hos Gunilla Alm.
Anna informerar vidare om att geo-centrums vänner har en hemsida www.geoparkriddarhyttan.se
RHI behöver en logga och vi kommer överens om att den ska bestå av texten RHI och förkortningens
hela utskrift. Anna har ett exempel, som vi tycker är bra. Barbro ber Willy utforma denna.
Anna åtar sig uppdraget att tillsammans med Lars Andersson och Willy Malmberg (ännu ej
tillfrågade) utforma en mall som kan användas för annonsering och information.
Vi ber kassören kolla upp inbetalning av hyra från geoföreningen och PRO. Schackklubben får
anstånd med betalning till dess att räkenskaperna är organiserade.
Ulla har i brev frånsagt sig allt ansvar för Röda Jorden. Mötet beslutar att fortsättningsvis har RHI
maj-mötet ( första tisdagen i maj ) på Röda Jorden och då kommer vi överens om vad som behöver
göras och hur detta ska genomföras. Även Röda Jordens Dag organiseras på det viset.
Komplettering av bidragsansökan måste göras till kommunen men vi måste vänta tllls kassören
kommit tillbaka från sin utlandsresa.
Barbro informerar om områdesträff i Hembygdsförbundet som äger rum i Karmansbo 12/9. Ingen på
mötet anmäler sitt intresse.
Kommunen inbjuder till avtackningskväll 4/10. Det handlar om att tacka de som arbetat med och för
turismen under sommaren och samtidigt hämta in erfarenheter från turistsommaren.
Gunne lovar att leta efter bilder på de forna affärerna i Riddarhyttan och skicka dessa till Karin för
vidarebefordran till Teatermaskinen.
Vi har tidigare beslutat att göra en gemensam utflykt för alla som arbetat i vår förening under det
gångna året. Tidigare förslag om Frövifors förverkligades inte då intresset var mycket lågt. Vi beslutar
nu att resa till Stockholm för museibesök. RHI bjuder på bussresa men var och en får själv betala
inträde och föreningen bjuder inte heller på mat. Datum för resan bestäms till 7/10 med avresa kl
8.00 från Handlarn. Nils-Eric ordnar med buss från Taxi Skinnsberg. Vi delar upp vem som ska inbjuda
vem.
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