Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2019-08-13
18:00
Hos Ingegerd på Lekvall

Närvarande på mötet:
Caj Dahlén
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Robert Olausson
Frånvarande på mötet:
Håkan Fredrikson
1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.
2. Återkoppling från Veteranmoppedag/Öppet museum 7 juli
Dagen förlöpte väl med omkring 130-150 besökare både med och utan mopeder. Vädret var
omväxlande soligt och mulet. Som planerat fick vi besök av Hjärtums moppedrev.
Serveringen var under tält och även besökarna kunde sitta under tält. Det var kul med
grillkorv och Pucko vilket förstärkte atmosfären av 50-talsstämning.
Reflektioner:
• Flytta serveringen längre bakåt inunder tältet för att undvika att vissa livsmedel
hamnar i solljuset. Undvika chokladbollar. Behov finns av inköp av kylplatta för att
kyla värmekänsliga livsmedel.
• Vårt gröna serveringstält har gått sönder. En tältpinne i taket har brustit. Tältet
fungerar forfarande genom att använda förstärkningspinne och silvertejp.
Beslut: Kerstin undersöker möjligheten att köpa in en kylplatta.

3. Återkoppling från Kvarnens dag 3 augusti
Dagen var solig och varm. Det var en mycket stor tillströmning av besökare under de två
första timmarna av evenemanget. Omkring 300-350 besökare. Roland skänkte sin dubbla
kaffebryggare till föreningen och vi fick låna en kaffebehållare av Karin och Tomas.
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Utställarna upplevdes nöjda med dagen. Det nyrenoverade kvarnhjulet fungerade utmärkt och
kunde utan problem köras under hela evenemanget.
Vi hade två utannonserade och uppskattade guidade turer vid kvarnen och kvarnrännan samt
en mindre specialvisning. Musikunderhållningen fungerade väl. Korvlotteriet gick bra. Den
nyrenoverade Baja-Majan upplevdes fräsch.
Reflektioner:
• Besökarna kom till serveringen en halvtimma för tidigt vilket skapade viss stress då vi
inte var färdiga. Vi fick åka extra för att köpa smör, sylt och mjölk som tog slut.
• Vi borde eventuellt ha en ny dubbel kaffebryggare och en egen stor kaffebehållare.
• Utställarna skulle till nästa år kunna placeras mer synligt. Eventuellt innanför de stora
logportarna på mitten av ladan.

4. Planering inför Musikquiz vid ladan 21 augusti
Vid vackert väder dukar vi upp servering och bord utomhus. Annars flyttas evenemanget in i
ladan.
• Catrin ansvarar för musikquiz och spelplaner.
• Kerstin frågar Håkan O. om ljudanläggning och mikrofon.
• Eva ansvarar för inhandling av kanelbullar, frallor och gurka.
• Catrin och Ingegerd ansvarar för annonsering i sedvanlig media.
• Caj ansvarar för eldragning.
• Samtliga som har möjlighet tar med ljusslingor, ljuslyktor och filtar.

5. Planering inför Kulturvandring till Djupedalen 14 september
Ingegerd har provgått vandringen ett par gånger. Hon kommer troligen att gå ytterligare en
gång före vandringen. Ingegerd kommer även att berätta om de platser och torpställen vi
besöker utefter stigen.

6. Slutsålda böcker
Boken ”Berättelser om Ucklums kulturliv och folkhistoria” är nu slutsåld.
Beslut: Mötet beslutar att av VK-tryck beställa 30 stycken exemplar.
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7. Ny mailadress
Benny Rynmark har meddelat att vår nuvarande mailadress: hembygd@ucklum.nu kommer
att upphöra i slutet av november. Föreningen har av den anledningen bytt mailadress till:
ucklumshembygdsförening@gmail.com

8. Vägvisning till museet
Mötet anser att kostnaden för vägvisning till museet ej är försvarbar för föreningen.
Beslut: Catrin gör en förfrågan till Bengt Eriksson i Sörgård om tillverkning av en skylt för
placering utanför museet.

9. Avfuktning av museet
Beslut: Robert skickar förfrågan om en formell offert för avfuktning till aktuellt företag.
10. Baja-Majan
Beslut: Robert ordnar med lås till Baja-Majan istället för det provisoriska lås som nu sitter i
dörren.
11. Övriga frågor
Laminatmaskin
Styrelsen anser att det finns behov av att köpa in en laminatmaskin.
Beslut: Catrin undersöker möjligheten att köpa in en laminatmaskin.
Kyl/frys
Styrelsen upplever ett stort behov av en ky/frys till museet och även av ett skafferi eller hyllor
för torra livsmedel och engångsmaterial. Förslag finns att installera detta i källararkivets
förrum.
Beslut: Mötesdeltagarna undersöker möjligheterna att förvärva en kyl/frys samt
skafferi/hyllor.
Utdelning av tack till fågelskådaren Lasse Svensson
Beslut: Mötet beslutar att skänka honom en Ucklumbok. Robert ordnar så den kommer till
Lasses brevlåda.
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12. Nästa möte
Nästa möte hos Catrin på Hallekullen.
Beslut om datum för nästa möte lämnas öppet tills vidare.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutas kl. 20.30

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:
_____________________________
Sekreterare
Ingegerd Edvardsson
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Plats:

_____________________________
Protokolljusterare
Catrin Hulebäck
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