RHI styrelsemöte 181002

Närvarande: Barbro, Inge, Gunne, Hans-Åke, Nils-Eric, Karin, Ulla

Diskussion ang bilder donerade till RHI av privatpersoner. Vilka regler ska gälla ? Gunne söker efter
en mall som kan användas för underskrift och där det framgår under vilka villkor bilderna är
överlämnade. Nils-Eric tar till nästa möte med de underskrivna ”kontrakt” han har.
Hans-Åke fortsätter att försöka få till en kontakt med kommunen för att utröna vad som hänt med
RHI´s hårddiskar.
Värmepump i sågstugan? Fiskevårdsföreningen fattar sitt beslut på nästa möte som äger rum i
november. Nils-Eric har pratat med fastighetsägaren som är Svea Skog och uppger att Svea Skog är
positiv till att hyresgästerna installerar värmepump, inga skriftliga besked finns och har heller inte
hittills efterfrågats.
Årets fotoutställning ska lånas ut till Köpings museum. Sju bilder är sålda och därför ska det göras
sju nya, till vilken kostnad är oklart. Köpings museum får sälja bilder till ett pris av 500 kr med ram
och 300 kr utan ram och hela summan går till RHI. Förutom att det görs sju nya bilder beslutar mötet
att utlåningen av utställningen inte får vara förenad med någon kostnad för RHI.
Röda Jorden ska höststädas. Barbro och Karin gör detta under ledning av Ulla.
Ulla vill ha ljusfest, men ingen annan nappar på förslaget.
Ulla erbjuder sig att ha cirkelverksamhet i Allaktivitetshusets källare med temat inspelade band från
tidigare cirklar Ulla har varit ledare för.
Nils-Eric lämnar uppgift till hemsidan angående fotogruppen på söndagar. De som är intresserade är
välkomna.
Det är inte beslutat om någon nästa fotoutställning, men om det blir en sådan föreslår Gunne att den
ska handla om kvinnor.
Tidningen Bygd och Bruk efterlyser material till innehållet. Mötet kommer fram till att
söndagsgruppen går igenom tidningsurklipp och den kan på det viset hitta lämpligt bidrag.
Förslag om att RHI till våren ska göra utflykter till gamla boplatser i hembygden.
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