
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte 

Datum: 2020-06-11 
Tid: 18:00 
Plats: Hos Catrin på Grössby gård

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: Besök från West Coast Moppers på Prästgärde 3 juni
Det var en solig och skön försommarkväll. Det kom nio medlemmar från mopedklubben som 
togs emot av fem funktionärer. Catrin hälsade mopedisterna välkomna och uppe på gamla 
kyrkogården berättade Ingegerd historien om Prästgärde. Vi gick även på en liten vandring  
till det vackra gamla järnåldersgravfältet. Alla upplevde besöket positivt. Historien om 
Prästgärde som West Coast moppers fick höra finns tillgänglig på föreningens hemsida.

3. Tidigare inställda evenemang
- Föreläsning om biodling 19 mars
- Arbetsdag på museet 18 april
- Kulturvandring i Grössby 25 april
- Vårvandring på Smedseröd, för barn 9 maj
- Gycklare, trolleri och eld på Smedseröd 27 maj
- Hantverksdag på museet 14 juni

4. Inför: Veteranmopeder på museet 5 juli – eller ställa in? 
Beslut: Mötet beslutar att ställa in evenemanget i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer.
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5. Återkoppling från: Distribution av årsprogram 2020

Samarbete med Ucklumgården och Equmenia
Samarbetet fungerade väl med både Ucklumgården och Equmenia. Per-Anders öppnade upp 
Missionskyrkan som samordningslokal för hämtning av alla programbuntar. 

Fördelning av geografiska områden och antal program
Distributionsområdet bör justeras inför nästa år enligt följande: 
Område Dalgången tar över Ålebacken. Område Västerlandavägen-Sandbacka vänder innan 
Smedseröd.
Ucklumgården har mottagit en synpunkt på att utdelningsdagen bör vara på fredag för att 
undvika att programbladen hamnar bland reklamen.

Beslut: Catrin får i uppdrag att uppdatera distributionslistan med antal utdelade program per 
område.

6. Lamineringsmaskin
Catrin har köpt en lamineringsmaskin som har kapacitet att laminera i formaten A3 och A4.

7. Larm
Justeringar har utförts i skalskyddet på hembygdsmuseet. Vissa frågor kvarstår.

Beslut: Ingegerd får i uppdrag att ta ytterligare kontakt med Trust Security.

8. Avtackning Håkan Fredriksson
Eva har köpt och överlämnat en blomma till Håkan.

9. Vad behöver göras på Hembygdsmuseet?
• Vädra ur huset
• Köpa och montera brandvarnare
• Kratta upp småpinnar utanför
• Röja upp ett bättre genomgångshål i häcken för nerfart till gamla vägen eftersom den 

gamla nerfarten nu är spärrad av grusmassor. Den gamla vägen nyttjas av vandrare 
som vill undvika att gå på stora landsvägen. 

• Klippa gräs
• Olja och montera skylten på fasaden
• Köpa kyl/frys för montering i arkivet

Beslut: Mötet beslutar om arbetsdag vid museet lördag 4 juli kl. 10.00 samt gemensam 
fikastund med egen medhavd fika.
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• Catrin köper brandvarnare till museet, Sköllunga kvarn, redskapsskjulet och Anders 

Lunds stuga.
• Ingegerd tillfrågar Göran om gräsklippning.
• Robert undersöker vilken produkt som lämpar sig bäst för behandling av skyltarna.
• Catrin undersöker om den kyl/frys som finns att tillgår från Grössby gård kan passa på

höjd i arkivet. Om inte, så behöver en kyl/frys köpas.

10. Vad behöver göras vid Sköllunga kvarn?
• Tjära kvarnhjulet
• Utrymningslucka
• Kratta ur den stora och långa kvarnrännan som leder vattnet från bäcken.

Beslut: Vissa åtgärder kanske kan hinnas med vid arbetsdagen 4 juli. Om inte allt hinns med 
bokar vi ett ytterligare tillfälle längre fram i tiden.

• Robert undersöker vilken tjärblandning som lämpar sig bäst till kvarnhjulet.
• Caj och Robert ser över möjligheterna att öppna upp en utrymningslucka i bottenplan 

på Sköllunga kvarn
• Urkrattning av kvarnrännan hinns kanske med på arbetsdagen.

11. Övriga frågor

Aktiebrev
Eva har med hjälp av Bukowskis aktionsfirma avyttrat ett av föreningens aktiebrev.

Information om Hjärtums hembygdsmuseum
Hjärtums hembygdsmuseum har bland annat anordnat en liten skolsal i museet, vilket skulle 
kunna vara intressant för vår förening att studera. De har nu sommaröppet under vecka 27–28 
kl. 14–17. De öppnar även upp museet inför i förväg bokade grupper.

Arbete vid Sköllunga kvarn
Göran har röjt upp och fraktat bort den stora sälg som tidigare tagits ner vid Sköllunga kvarn.

Takpannor till kvarnbyggnaden
Hembygdsföreningen har fått tillstånd av Holger på Ucklums grus att ta tillvara enkupiga 
tegelpannor på det gamla raserade torpstället Källtorp (Furses). Göran har hämtat några 
åspannor och håller för närvarande på att inventera takpanneförrådet vid Sköllunga kvarn. Det
kommer i framtiden att uppstå behov av enkupiga tegelpannor till det tak som ännu inte är 
renoverat på Sköllunga kvarn.
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12. Nästa möte
Mötet beslutar om dag för nästa styrelsemöte på kommande arbetsdag.

13. Mötets avslutande
Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt.

Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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