RHI styrelsemöte 180508

Möte på Röda jorden.
Närvarande: Barbro, Bertil, Inge, Ulla och Karin

Vi konstaterar att Röda Jorden är väl bevarad efter den snörika vintern.
Aprilmötet blev inställt. Bara Inge och Barbro var där.
Bilderna som säljs ska kosta mer än 200 kr. Hur mycket bestämmer vi på nästa möte.
Vi diskuterar hur vi ska göra vad gäller vår budget. Som det är nu har vi inte tillräcklig koll på den.
Utgifterna betalas på löpande räkning och pengarna börjar ta slut. För att kunna göra en budget som
vi kan hålla måste vi ha räkenskaper som vi kan bestämma i förväg. Mötet beslutar att RHI
fortsättningsvis betalar fotobilder i färdigt skick per styck. Då kan vi anpassa antalet bilder efter
utrymmet i budgeten. Barbro diskuterar detta med Gunne. Eftersom inköpen till kommande
fotoutställning förefaller vara klara innebär det att RHI efter årets fotoutställning inte betalar något
ytterligare vad gäller foto och därtill hörande abonnemang etc, utan endast färdiga bilder.
Från Västmanlands Hembygdsförbund erhöll RHI 10.000 kr till bildverksamhet. Barbro närvarade vid
Fornminnesföreningens årsmöte och mottog denna penninggåva.
Ulla är swisch mottagare . Numret är 0705793185.Pengarna överförs av Ulla till RHI-kontot.
Klockarbergsskolans klass 3 kommer till Röda Jorden på studiebesök under sin kommunrunda 23 maj.
Ulla berättar om Röda jorden. Barbro och Karin finns på plats och försöker se till så att barnen inte
springer vilse i skogen.
På junimötet 5 juni planeras Röda Jordens dag 5 aug. Ulla tar på sig ansvaret för den dagen; Samlar
ihop folk och organiserar arbetet.
Junimötet äger också rum på Röda Jorden och börjar kl 17 med vedsågning, slyröjning mm. Kl 19
börjar styrelsemötet.
Barbro informerar om att RHI har ett pågående integrationsprojekt där några tanter i föreningen gör
utflykter med de asylsökande kvinnorna i byn. Det har hittills varit mycket uppskattat.
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