
Ucklums hembygdsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse avseende år 2019

Det är fantastiskt roligt att kunna berätta att verksamhetsåret under 2019 har överstigit alla 
förväntningar avseende den uppslutning som visats på hembygdsföreningens aktiviteter. Öppet hus 
aktiviteterna har lockat cirka 150 besökare per gång. På Kvarnens dag kom cirka 300-350 besökare 
och på mörkervandringen kom cirka 55 barn och föräldrar för att nämna några.

De farhågor som sågs i föreningen hösten 2017, exempelvis risk för nedläggning, svårt att komma 
på nya idéer, når inte barn och ungdomar samt att föreningen inte uppfattades som välkomnande 
kan nu konstateras eliminerade.

Den styrelse som har ansvarat för verksamheten under året är:

• Catrin Hulebäck Ledamot och ordförande
• Ingegerd Edvardsson Ledamot och sekreterare
• Eva Fredriksson Ledamot och kassör
• Caj Dahlén Ledamot
• Håkan Fredrikson Ledamot
• Kerstin Olsson Ledamot
• Robert Olausson Ledamot

Styrelsen har haft nio sammanträden.

Under året har styrelsen bland annat:
• Tillsett distribution av årsprogram 2019
• Uppmärksammat föreningens äldsta personer
• Renoverat/Förstärkt kvarnhjulet i Sköllunga kvarn
• Installerat utrustning för avfuktning i hembygdsmuseet
• Ordnat med toalettmöjligheter vid Sköllunga kvarn
• Skickat in nominering till Årets förening (uteblev)
• Ordnat med skyltning vid museet
• Varit på studiebesök på Burås skolmuseum
• Rivit den gamla smedjan
• Schaktat av och lagt på nytt grus på hembygdsmuseets parkering
• Visat upp hembygdsföreningen vid Ucklums midsommarfirande
• Bytt mailadress
• Tillsett föreningens närvaro på Facebook
• Annonserat i ST-tidningen, Radio Bohuslän och på stenungsund.se
• Fortsatt samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan
• Fortsatt samarbetet med Hjärtums Moppedrev
• Arrangerat 36 tisdagsvandringar
• Planerat årsprogram 2020
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Ucklums hembygdsförening
Dessutom har tolv publika aktiviteter genomförts under året:
14 mars Föreläsning om odling
13 april Arbetsdag 
27 april Prova på Fågelskådning
22 maj Viskväll med Gåke
2 juni Bakluckeloppis/Öppet museum
7 juli Veteranmopeder/Öppet museum
3 augusti Kvarnens dag
21 augusti Musikquiz vid ladan
14 september Kulturvandring
5 oktober Arbetsdag
1 november Mörkervandring för barn
5 december Kvarn(h)Jul

Medlemsantalet under år 2019 uppgick till 291 betalande medlemmar samt 6 ständiga medlemmar, 
totalt 297 medlemmar. Medelåldern i föreningen var 75 år.

2020-01-06

Catrin Hulebäck, ordförande
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