
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2019-09-26
Tid: 18:00
Plats: Hos Catrin på Hallekullen

Närvarande på mötet:
Caj Dahlén
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredrikson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Robert Olausson

1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

2. Återkoppling från Musikquiz vid Sköllunga lada 21 augusti
Kvällen var solig och omkring 25 personer deltog i evenemanget som hölls utanför Sköllunga
lada i lantlig miljö. Föreningen hade utomhusservering med kaffe, dricka, smörgås och kakor.
Musikquizen fungerade väl och priser delades ut till de två vinnande lagen. Borden
dekorerades med lyktor och det fanns tillgång till några filtar att svepa in sig i.
Ljudanläggningen fungerade bra.

Reflektioner:
Kvällen blev kylig och musikquizen bör tidigareläggas under sommaren om den inplaneras
även i nästa års program. Möjlighet fanns även att flytta in evenemanget i ladan om vädret
varit sämre. 

3. Återkoppling från Kulturvandring i Bjurhult 14 september 
Dagen var solig och varm med 21 deltagare – i åldrarna omkring 8-75 år – som mötte upp vid
Ucklumgården för samåkning in till Stora Bjurevatten. Kulturstopp gjordes vid Purkommens
grotta där ett flertal vandrare fick möjlighet att ta sig in i grottan. Gruppen stannade till vid
Näset och lyssnade på den tragiska berättelsen om Britta Christina som frös ihjäl i bergsgiljan
och även Lindmarks källare besågs. Vandringen fortsatte bortåt Bjurevatten, vidare upp till
Svarttjärn och sedan genom den mäktiga bergsravinen upp till torpruinerna vid Djupedalssjön.
Efter en stund av vila och intag av medhavd matsäck fortsatte gruppen bort mot ruinerna vid
det gamla ryttartorpet. Återtåget följde andra sidan av dalgången neråt mot Stora Bjurevatten.
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Dagen upplevdes intressant, positiv och alla vandrare var på gott humör. Vandringen pågick
under cirka 4 timmar.

Reflektioner:
Vandringen var krävande och passade personer med vana att vandra i skog och mark, vilket vi
var tydliga med både i annonser och i inledningen av vandringen.

4. Planering inför arbetsdagen 5 oktober
Arbete som behöver utföras:

- Städa ur hembygdsmuseet.
- Röja sly med röjsåg och forsla bort ris.
- Rensa hängrännor vid museet och Sköllunga kvarn.
- Gräsklippning och grästrimning.
- Eventuell fuktbehandling av kvarnhjulet.
- Eventuellt bära ner några skolbänkar till den gamla skolsalen.
- Mätning av förrummet till arkivet inför installation av kyl/frys.
- Mätning av skyltar inför vägvisning till museet.

Beslut: Caj tillser att ett arbetslag träffas för avverkning av skogsdungen bakom Sköllunga
kvarn.

5. Planering inför Mörkervandring 1 november
Föräldrar och barn får besöka olika ”stationer” i föreningen genom att med ficklampa följa
uppsatta reflexer. En kortare vandring kommer att märkas ut med reflexer runt museet och
Sköllunga kvarn. Under vandringen kommer barnen få besöka Sköllunga skola, Anders Lunds
stuga och Sköllunga kvarn. Lättare servering i kvarnhuset efteråt.

• Caj och Göran tillser att vattenhjulet är igång
• Eva ordnar med kanelbullar
• Robert ordnar med reflexer
• Catrin frågar Marie L, Ros-Marie J och Gunnar A om eventuella funktionärsroller
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6. Vägvisning till  museet
Bengt Eriksson i Sörgård är tillfrågad om tillverkning av skyltar vid museet. Han ställer sig
positiv till detta.
Beslut: Mätning av storleken på skyltar utförs på arbetsdagen.

7. Avfuktning av museet
Enligt tidigare beslut har Robert kontaktat företag som tillhandahåller anläggningar för
avfuktning. Föreningar ges 20% rabatt. Offerten omfattar en kostnad av cirka 14 000 kronor
exklusive moms för uppmätt yta. Anläggningen är svensktillverkad och har 5 års garanti.

Beslut: Offererad anläggning för avfuktning ska köpas in. Robert kontaktar företaget för
beställning.

8. Övriga frågor

Anna-Lisa Edvardssons böcker
Anna-Lisa Edvardssons hembygdsmaterial finns nu snart i nyredigerad utgåva i form av fyra
böcker. Böckerna kommer att tryckas upp för hembygdsföreningen som även kommer att
bekosta tryckkostnaden. Mellanskillnaden mellan tryck- och försäljningspris kommer att
tillfalla föreningen.

Vem får delta i föreningens aktiviteter?
Ingegerd gör ett klargörande via Facebook om att alla personer är välkomna att delta i
föreningens olika aktiviteter oavsett medlemskap eller inte.

12. Nästa möte
Datum för nästa möte beslutas på arbetsdagen.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 20.15.
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Protokollet är justerat och godkänt

Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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