RHI 181204 styrelsemöte

Närvarande: Barbro, Inge, Bertil och Karin

Länsstyrelsen har meddelat att hastighetsbegränsning inte är aktuell genom Källfallet, som RHI hade
föreslagit. Däremot kanske Trafikverket sätter upp en fartkamera.
Köpings museum har hämtat sommarens fotoutställning, som museet lånar. Museet önskar att RHI
berättar skriftligt om sin verksamhet.
Det mobila bredbandet är uppsagt och upphör 28 dec.
Förslag till avtalstext i samband med att RHI får tillgång till privatpersoners foton/diabilder:
Bildmaterialet lånas av …………………………….. under tiden ……………… för att RHI ska scanna de bilder
som är av intresse för RHI. Därefter återlämnas hela bildmateriale till ägaren. De bilder som RHI har
scannat har RHI förfoganderätt över och kan visa utan ytterligare tillstånd från den ursprungliga
ägaren.
Ulla inköper kodlås till Hyvleriet.
Nästa styrelsemöte, vilket blir i februari, äger rum i Allaktivitetshusets källare.
Mötet beslutar att RHI inte medverkar i skriften Upplev Skinnskatteberg, då förra årets upplaga inte
alls innehöll det material som RHI skickat in i form av bilder och text.
För att föreningen ska kunna driva alla verksamheter som den gör idag är föreningen beroende av
bidragspengar. Föreningsmedlemmarna har olika intressen i föreningen. Bidragsansökan ska göras av
den/de som är aktiva i aktuell verksamhet. Detta för att fördela dessa arbetsuppgifter och för att
ansökan ska bli så rätt som möjligt i beskrivningen av vad pengarna ska användas till.
Hembygdsförbundet har utlyst ett pris till en lokal utvecklingsgrupp dvs till en förening som i grupp
utvecklat/tillfört bygden något bra. RHI har fotoverksamheten och integrationsverksamheten där vi
på olika sätt visar upp vår historia och kultur både i dåtid och nutid samtidigt som vi tar del av andra
människors dito. Barbro och Karin skriver om detta.
Karin söker bidrag från kommunen och Barbro skriver den extra bilagan om fotoutställningen och
Karin den om Röda Jorden.
Barbro meddelar att hon inte ställer upp till omval som ordförande. Hon tycker att mycket arbete ska
göras av få människor, inte minst vad gäller arbetet med att få ihop pengar till verksamheten.
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