
Ucklums hembygdsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse avseende år 2020
År 2020 har på många sätt varit speciellt. Aldrig hade väl någon kunnat tro att en pandemi skulle 
drabba vårt samhälle i den omfattning som det gjort. För Ucklums hembygdsföreningen har det 
inneburit att samtliga planerade aktiviteter i årsprogrammet år 2020 fick ställas in. Men, hela 36 
tisdagsvandringar hann ändå genomföras under året tills Folkhälsomyndighetens restriktioner 
påverkade även denna aktivitet.

För att kompensera något för den frånvaro av aktiviteter som präglat året har vi varit extra aktiva i 
sociala media och då företrädesvis på Facebook. Styrelsen har publicerat cirka 1-3 inlägg varje 
vecka. De återkommande lördagsinläggen har blivit mycket uppskattade och når vanligtvis mellan 
500-5000 personer. Över 540 personer följer aktivt föreningen.

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
• Kerstin Olsson Ledamot
• Marie Lundgren Ledamot
• Robert Olausson Ledamot
Styrelsen har haft två sammanträden.

Under året har styrelsen bland annat:
• Tillsett distribution av årsprogram 2020
• Uppmärksammat föreningens äldsta medlem i Ucklum
• Tjärat kvarnhjulet i Sköllunga kvarn
• Genomfört arbetsdagar
• Påbörjat omstrukturering av föremålen på hembygdsmuseet
• Tillsett föreningens närvaro på Facebook
• Fortsatt samarbetet med Studieförbundet Vuxenskolan
• Arrangerat 37 tisdagsvandringar
• Tagit emot West Coast Moppers på Prästgärde gamla kyrkogård
• Tagit emot studiebesök på hembygdsmuseet/Sköllunga kvarn
• Kontinuerligt besvarat inkommande frågor avseende hembygds- och släktforskning
• Åtgärdat skadegörelse
• Sålt aktiebrev via Bukowskis
• Avyttrat kassaskåp mot bortforsling
• Gjort justeringar i brand- och skalskydd

Medlemsantalet under år 2020 uppgick till 251 betalande medlemmar samt 7 ständiga medlemmar, 
totalt 258 (297 år 2019) medlemmar. Medelåldern i föreningen var 62 år (75 år 2019).
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