UMV 2018-05-17
Närvarande; Anders W, Peter H, Sven F, Johan M, Thomas G (via telefon)
Ekonomi
Vi behöver se över vad för faktiska resurser som finns för modellen. Anders ser över vilka
resurser som funnits sen tidigare. Bland annat befintlig ersättningen för att sköta underhåll
på modellen.
Gruppen
Arbetet i UMV sker med frivilligt engagemang, och eventuell oenighet om åtgärd eller
utveckling presenteras för museet för beslut.
Modellen
Vi behöver få ordning på det material som finns hemma hos Uno och återbörda det till
modellen.
Anders och Peter pratar med Christian om att Järnvägen ska tas in som föremål.
De pratar också om lokal, mottaget för föremål? Christian får också gärna närvara på möten
Ordning bakom modellen pratar gruppen ihop sig om, och lägger sedan upp hur de vill ha
det. Peter och Anders ser vilket material som redan finns som kan användas.
Från förra mötet;
Arbetsytan bakom modellen städas och förbättringsmöjligheter diskuteras
Bättre förvaring av verktygen föreslås, hylla eller bräda som man sätter dem i.
Månaden som gått
Rengöringsmedel för banan utreds
Modellen har varit snäll under en period.
Övrigt
Anders ser över nyckelbrickor för att markera MJVs alla nycklar
Köpa färg till vagnarna och loken tittar Sven och Thomas på troligtvis ikväll (säger Sven)
Kvar att notera från tidigare protokoll
Ångbåtslunch, ligger fortfarande i luften
Lokal, eller bättre yta för arbete efterfrågas fortfarande
Anders lista
- Rätt lok och rätt namn
- Glosord för engelska
- Quiz
- Draperi (Christian S)
- Timer (Dan N) 1h digital timer, hur håller den elnedslag
- Kuliss arbetet ligger hos Anna G just nu, Anders hör med henne vart det står.
Filmen för modellen är fortfarande fel format
Mer ljus vid arbetsbänken
Peters lista
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- Kollar upp om det finns bättre lampa med förstorning än den som finns nu.
- Dremel behöva köpas in.
Bloggen, vi behöver kolla att den skrivs efter visningar som hålls.
Vapensvärta behöver inköpas
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