
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte 

Datum: 2020-02-24 
Tid: 18:00 
Plats: Sköllunga kvarn 

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

1.Godkännande av dagordning 
Beslut: Mötet godkänner dagordningen. 

2. Återkoppling från årsmöte 5 februari
Årsmötet hölls i Föreningslokalen i Svenshögen. Det var 15 stycken medlemmar närvarande. 
Lokalen upplevdes ljus, trevlig och med ett fräscht kök. 

3. Planering inför föreläsning om biodling 19 mars klockan 19.00
Föreläsaren Ann-Britt Carlsson är vidtalad och hon kommer även att ha viss försäljning av 
biprodukter. Catrin har bokat Ucklumgården. Ingegerd och Eva ordnar med förtäring. Catrin 
annonserar på Facebook. Ingegerd annonserar i ST-tidningen, Studieförbundet Vuxenskolan, 
Evenemangskalendern och Radio Bohuslän.

4. Distribution av årsprogram 2020
Distributionen kommer att ske i samarbete med Ucklumgården och Equmenia. De geografiska
områdena delas upp enligt tidigare fastställd distributionslista och årsprogrammen fördelas i 
buntar till respektive område. Kontaktpersoner är Ditte Olausson för Ucklumgården och Per-
Anders Ternevall för Equmenia.

5. Lamineringsmaskin
Föreningen upplever ett behov av inköp av lamineringsmaskin. Bland annat för att kunna 
plasta in de årsprogram som ska sättas upp på olika anslagstavlor.

Beslut: Catrin får i uppdrag att köpa en lamineringsmaskin.
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6. Larm
Det finns ett behov av justering av skalskyddet på hembygdsmuseet. 

Beslut: Ingegerd tar kontakt med leverantören av skalskyddet.

7. Avtackning för Håkan Fredriksson
Håkan lämnade styrelsen vid årsskiftet och ska avtackas.

Beslut: Eva får i uppdrag att köpa och överlämna en blomma.

8. Övriga frågor

Hembygdsmuseet
Det finns ett behov av att kunna avläsa luftfuktigheten i museet. 

Beslut: Catrin får i uppdrag att köpa fuktmätare.

Sköllunga kvarn
Caj och Robert kommer utvärdera möjligheten till nödutgång i källarplanet på Sköllunga 
kvarn. 

Mötet för diskussion om att behandla kvarnhjulet med tjära i syftet att bevara det i ett bra 
skick inför framtiden.

9. Nästa möte 
 Nästa möte kommer att hållas i Sköllunga kvarn 4 maj .

10. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 20.45.

Protokollet är justerat och godkänt.

Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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