
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2020-01-08
Tid: 18:00
Plats: Hos Eva i Stenungsund

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

1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

2. Återkoppling från Kvarn(h)jul 5 december
Kvällen var mörk och blåsig, men till evenemanget kom ändå över 50 besökare  i alla åldrar.
Besökarna var positiva och det kom även 'hemvändare' som tidigare varit bosatta i Ucklum.
Tyvärr överbelastades elnätet även i år och skapade en kortare stund av strömlöshet. Kvarnens
goda grannar – Hans och Katinka – på gården hjälpte till att stötta upp situationen genom
tillgång till gårdens kök. Årets förändring med sittbänkar istället för bord skapade mer fria
ytor i lokalen vilket fungerade väl. De flesta besökare stannade kvar på entréplan. Eventuellt
kan det vara möjligt att flytta glöggserveringen till källarplan för att öka minglet.

Beslut:
• Caj gör en översyn av elinstallationen i kvarnbyggnaden.

• Caj och Robert ser över möjligheten att öppna upp en enklare dörr som nödutgång i
källarplan.

3. Skyltar 
Bengt Eriksson i Sörgård har tillverkat och skänkt två vackra skyltar till hembygdsföreningen.
Tänkt placering är ytterväggen hembygdsmuseet och Anders Lunds stuga.

4. Planering inför årsmötet 5 februari 
Mötet bereder årsmötet:

• Verksamhetsberättelse: Tidigare utsänt utkast godkänns.

• Ekonomisk rapport: Genomgång av balansrapport och  resultaträkning.

• Revisionsberättelse: Eva kontaktar revisorerna.
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• Arvoden: Styrelsen önskar inte yrkar något arvode.

• Val av funktionärer:

• Ledamot 1, 5, 6, 7

• Ordförande

• 2 Revisorer

• 2 Valberdning varav en sammankallande.

Catrin har varit i kontakt med valberedningen. 

• Styrelsens förslag: Dialog kommer att föras på årsmötet avseende föreningens innehav
av aktiebrev som enligt tidigare beslut ska avyttras.

• Inkomna motioner: Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.

• Årsavgift 2021: Styrelsen ser ingen anledning att föreslå årsmötet någon justering av
årsavgiften avseende medlemskap år 2021.

• Budget/verksamhetsplan: Eva beräknar budget för innevarande år/Utkast till
årsprogram finns.

• Fika: Föreningen bjuder på kaffe och bulle till medlemmar på årsmötet.

◦ Eva ordnar med inköp av mjölk och bullar. 

• Annonsering:

◦ Catrin har lagt upp årsmötet på föreningens hemsida och Facebook.

◦ Ingegerd bokar en föreningsannons i ST-tidningen onsdagen den 15 januari.

• Ingegerd hämtar projektor, högtalare, kaffe, tepåsar, socker och servetter från arkivet.
Robert ordnar med nyckel till lokalen och filmduk.

• Styrelsen träffas i lokalen klockan 18.00 för förberedelser. 

5. Planering av årsprogram 2020
Arbetet med fortsatt planering av årsprogram 2020 fortsätter.

• Innehåll: Kvarstår att klargöra vissa mindre detaljer.

• Tryck: VK Tryck Stenungsund som tidigare

• Distribution: Som tidigare enligt tidigare fastställd distributionslista. Eva beställer fler
BankGiro-blanketter.

6. Larm
Larmet som installerades i hembygdsmuseet har orsakat en stor mängd falsklarm under året
och en dialog har förts med Trust Security som haft svårigheter att komma tillrätta med
problemen. Ärendet pågår fortfarande.
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7. Övriga frågor

Avgång ur styrelsen
Håkan Fredrikson har meddelat om omedelbar avgång ur styrelsen på grund av hälsoskäl.

Tisdagsvandringar
Ingegerd har i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan startat upp en ny studiecirkel
med kulturvandringar varje tisdag. Syftet är som tidigare att lära känna Ucklums hembygd –
med alla dess stigar och småvägar – bortom allfarvägen och samtidigt lära sig sockenkulturen
på plats. Vandringarna är 6–8 km i varierande terräng och varar omkring 1,5–2 timmar.
Gruppen träffas vid Ucklumgården klockan 17.30 varje tisdag och ibland sker även
samåkning till annan plats i Ucklum.

Nedtagning av träd vid Sköllunga kvarn
Caj, Göran och Agne har tagit ner en stor sälg vid Sköllunga kvarn för att eliminera risken att
den faller ner över byggnaden.

Studiebesök på Sköllunga kvarn
Robert och Caj kommer att förevisa kvarnen för en grupp intresserade personer från
Mariagården i Stenungsund.

8. Nästa möte
Styrelsens konstituerande möte kommer att hålla direkt efter årsmötet 5 januari i Svenshögens
föreningslokal.

10. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt

Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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