Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2021-05-27
18:00
Hos Catrin på Grössby gård (Marie bjuder på fika)

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. Tillförordnade ledamöter och ordförande
På grund av rådande pandemi har årsmöte ej kunnat genomföras under året. Tillförordnade
ledamöter i styrelsen är Caj, Eva och Robert. Catrin är tillförordnad ordförande. Eva meddelar
att hon inte önskar bli omvald som ledamot (kassör). Catrin tar kontakt med valberedningen
inför årsmötet.

3. Årsmöte
Föreningen kommer att kalla till årsmöte onsdag 23 juni klockan 19.00 på Ucklumgården.
Catrin bokar Ucklumgården och tillser annonsering på Facebook och hemsida. Ingegerd tillser
annonsering i ST-tidningen. Eva och Kerstin ordnar med kaffe och bullar. Styrelsen träffas
klockan 18.00 på Ucklumgården för iordningställande av lokal och servering.

4. Tisdagsvandringar
Restriktionerna under rådande pandemi kommer att lätta från och med 1 juni och fler personer
tillåts att vistas i grupp utomhus. Föreningen planerar tisdagsvandringar vid fyra tillfällen
under juni. Catrin tillser annonsering på Facebook och hemsida. Ingegerd kontaktar
Studieförbundet Vuxenskolan.
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5. Veteranmopeder söndag 4 juli klockan 12–14
Föreningen beslutar att genomföra evenemanget med veteranmopeder under förutsättning att
lättnaderna i restriktionerna fortfarande gäller vid den aktuella tidpunkten. Mötet beslutar att
avvakta vidare planering tills direkt efter årsmötets avslutande. Ingegerd tar kontakt med
Hjärtums moppedrev.

6. Ytterligare aktiviteter 2021
Mötet beslutar att inga ytterligare aktiviteter planeras i nuläget, utan vi avvaktar på grund av
pandemisituationen.

7. Hembygdsmuseet kortsiktigt och långsiktigt
Mötet för en dialog som ska inbjuda till tankar om föreningens framtid och mål. Föreningens
och styrelsens visioner om framtiden och hur vi vill arbeta. Vilka faciliteter behövs i
framtiden? Det kan konstateras att hembygdsmuseet i nuläget påvisar ett mycket stort
renoveringsbehov. Samtliga i styrelsen reflekterar och dialogen fortsätter vid kommande
styrelsemöten.

8. Elen på hembygdsmuseet
Vid ett flertal har jordfelsbrytaren löst ut i hembygdsmuseet. Caj arbetar med felsökning.
Eventuellt behöver föreningen ta hjälp av behörig elektriker för att lösa problematiken.

9. Återställning vid vägen efter vindkraftverken
Entreprenören PEAB som arbetar för Rabbalshede Kraft har till viss del återställt vägen och
parkeringen utanför hembygdsmuseets tomt. En stor del av parkeringen finns kvar, en
gångväg ner mot museet har tagits ut i slänten och det finns återigen en väg som rundar
tomten. Stenar har lagts ut som kantmarkering ovanför slänten. Ur ett estetiskt perspektiv har
kantmarkeringen brister och en del arbete kvarstår därmed. Hercules och Ucklums grus har
bidragit med material. Ett arbetslag genomför justeringen troligtvis helgen vecka 21.

10. Försäljning av aktiebrev
Ett dokument har annonserats till försäljning via Bukowskis.
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11. Namngivning av ny väg
Hembygdsföreningen fick en förfrågan från kommunen om flera namnförslag med historisk
anknytning till den eller de vägar som kommer att gå genom det nybyggda området i Norra
Herrgusseröd. Efter att ha undersökt historiska företeelser på platsen, pratat med markägare i
närheten och stämt av med andra ucklumbor så skickades flera förslag in. Namnet
Brackeliden är nu beslutat av kommunen på den väg som leder genom hela området.
Vägnamnet blir en fin del i socknens historia som hjälper till att knyta band mellan dåtid,
nutid och framtid.

12. Vägvisare och anslagstavla vid Maderna
Ideella krafter i bygden har arbetat hårt med att iordningställa en vacker strand för
båtuppläggning och rekreation nere vid Maderna. Det har under längre tid funnits en
felanvändning av namnet Antons land nere vid Maderna. Hembygdsföreningen har av den
anledningen monterat upp en vägvisare i syfte att förtydliga de rätta namnen vid
strandängarna. Hembygdsföreningen har även tillfrågats om att vara behjälplig med målning
av den nya anslagstavlan och det finns även önskemål avseende information om platsens
historia med mera. Mötet beslutar att vandringssugna deltagare i styrelsen ska göra en
vandring i området för att eventuellt kunna ta fram en karta med en vandringsslinga som utgår
från Maderna utifrån 'Lilla Kennedyrundan'. Träffpunkt: Ucklumgården 31 maj klockan
18.00.

13. Bildcollage vid Ucklumgården
Hembygdsföreningen har under året fått låna Ucklumgårdens stora anslagstavla i syfte att
sätta upp ett stort bildcollage med nya och gamla bilder på personer från Ucklum. Collaget
blev ett färgglatt, roligt och positivt inslag i miljön.

14. Ekonomi och medlemsavgifter
Eva redovisar aktuellt kontoinnehav och antal medlemmar i föreningen. Föreningen har i
nuläget cirka 275 betalande medlemmar.

15. Återkoppling: Distribution av medlemsbrev
På grund av pandemin delades i början av året inte ut några programblad. Föreningen
beslutade att istället trycka ut ett brev med bankgiroblankett till alla hushåll i vår socken samt
gränstrakter. Distributionen utfördes i samarbete med Equmenia och fungerade mycket bra.
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16. Återkoppling: Inköp av kyl/frys, kylplatta och kaffetermos
Kyl/frys, två kylplattor att använda i samband med servering samt en 9 liters kaffetermos är
inköpta.

17. Återkoppling: Tjära kvarnhjulet vid Sköllunga kvarn
Kvarnhjulet tjärades under vårens arbetsdag.

18. Återkoppling: Utrymningslucka från undervåningen i Sköllunga kvarn
Arbetet är fortfarande under planering.

19. Övriga frågor
Sekreteraren lyfter frågan till styrelsemedlemmarna om nyckelinnehav till hembygdsmuseet.

20. Nästa möte
Styrelsen tar en mindre avstämning efter årsmötet och beslutar då om datum för nästa
styrelsemöte.

21. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt.
Datum:

_____________________________
Sekreterare
Ingegerd Edvardsson
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Plats:

_____________________________
Protokolljusterare
Catrin Hulebäck

ucklumshembygdsforening@gmail.com

Sida 4

