Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2019-11-27
18:00
Hos Kerstin i Södra Röd

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 Mörkervandring för barn
Innan evenemangets genomförande inleddes ett samarbete med Ucklumsskolans
föräldraförening avseende marknadsföring vilket fungerade mycket bra. Det kom omkring 35
barn och 20 föräldrar till aktiviteten. Barnen fick träffa skolfröken i Sköllunga gamla skola
och hälsa på Anders Lund i ryggåsstugan. Sedan vidtog en cirka 900 meter lång
mörkervandring och poängpromenad med ficklampor och reflexer. Promenaden gick via
pålfabriken och skogsslingan runt till Sköllunga kvarn. Där fick barnen träffa mjölnaren och
även mjölnarpigan som bjöd på fika. Evenemanget upplevdes positivt av både barn och
föräldrar.
Reflektioner:
• Vid framtida likande evenemang bör det finnas en parkeringsvakt uppe vid vägen i ett
tidigare skede.
• Vid Sköllunga kvarn stod en del bilar parkerade som skymde reflexerna vilket gjorde
att vissa besökare hade svårt att hitta ner till kvarnhuset vid slutet av vandringen.
3. Planering inför Kvarn(h)Jul
Skyltning och annonsering är klart inför evenemanget. Vi avstår från att sätta in bord i
kvarnhuset på grund av säkerheten då det blir trångt när det kommer mycket folk. Vi provar
att flytta dit några sittbänkar istället. Vi tar med lyktor, ljusslingor, lampor, fällar, med mera
för att skapa jultrevnad i kvarnen.
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• Kerstin: Handlar livsmedel; glögg, nötter, russin och frukt. Tar med vedkorgar.
• Caj: Kokar kaffe. Tar med ved och granris. Tar med förlängningssladdar.
• Catrin: Ordnar julmusik. Tar med utrustning för att värma glögg.
Vi träffas klockan 14:00 dagen innan och sopar rent i kvarnen och flyttar in bänkar. På
torsdag träffas vi klockan 17.30.
4. Fastställande av datum för årsmötet
Beslut: Årsmöte onsdag 5 februari klockan 19.00. Plats blir Föreningslokalen i Svenshögen.
5. Planering av årsprogram 2020
Mötet arbetar med planering av årsprogram 2020. Kvarstår att ta en del kontakter och
fastställa vissa datum. Några programpunkter återkommer från tidigare år men även nya idéer
kommer att prövas. Vi utvidgar tanken på att engagera barnfamiljer, men även att skapa ett
bra samarbete med andra föreningar i socknen.
Formen för tisdagsvandringarna diskuterades. Catrin kommer att avsluta studiecirkeln som
arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Ingegerd är intresserad av att starta
upp en ny studiecirkel som fortsättning för aktiviteten. Tisdagsvandringarna har blivit en
populär aktivitet där ett 70-tal personer deltar från och till i aktiviteten. Gruppen består oftast
av omkring 15-20 personer vid varje vandring. Aktiviteten fyller en viktig social och kulturell
funktion genom att många personer – både mångårigt bosatta och nyinflyttade – i alla åldrar
lär känna sin hembygd och samtidigt på ett lättsamt sätt erhåller kunskap om en del av vår
sockens spännande kulturarv vilket ligger i hembygdsföreningens intresse. Inläggen om
aktiviteten på föreningens Facebook engagerar även personer som av olika skäl inte själva
deltar i vandringarna.
6. Avfuktning av museet
Robert har tillsett att avfuktningsanordningen nu är installerad och i drift. Filtret har bytts ut
efter de första 14 dagarna och behöver därefter endast bytas ut en gång per år.
7. Skyltning
Catrin har fört dialog med Bengt Eriksson i Sörgård om tillverkning av två skyltar vid
hembygdsmuseet och Anders Lunds stuga. Han har åtagit sig uppdraget.
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8. Övriga frågor
Lördagsinlägg på Facebook
De återkommande lördagsinläggen på föreningens Facebook är ett bra sätt att synliggöra
föreningen och även ett smidigt sätt att sprida det kulturella budskapet till alla föreningens
följare. Inläggen genererar många positiva reaktioner även från personer bosatta utanför
Ucklum, men som har anknytning hit. Bra om vi alla kan hjälpas åt med förslag till innehåll
för dessa inlägg.
Uppföljning SWOT-analys från år 2017
Avseende den SWOT-analys som genomfördes år 2017 då föreningens styrkor, svagheter,
möjligheter och hot identifierades kan nu konstateras att föreningen utvecklats i positiv
riktning och att dåvarande svagheter nu kan anses vara eliminerade.
9. Nästa möte
Nästa möte 8 januari klockan 18.00 hos Håkan i Hålkekärr.
10. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.20.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:
_____________________________
Sekreterare
Ingegerd Edvardsson

www.hembygd.se/ucklum

Plats:

_____________________________
Protokolljusterare
Catrin Hulebäck

ucklumshembygdsforening@gmail.com

Sida 3

