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Protokoll: Styrelsemöte 
 
Datum:  2021-07-01 
Tid:  18:00 
Plats:  Hos Catrin på Grössby gård 
 
Närvarande på mötet: 
Caj Dahlén 
Catrin Hulebäck 
Ingegerd Edvardsson 
Kerstin Olsson 
Marie Lundgren 
Marina Ottosson 
 
Frånvarande på mötet:  
Christian Ottosson 

 
1. Mötet öppnas 

Catrin öppnar mötet. 

 

2. Konstituering av styrelsen 

Beslut:  
Mötet väljer Ingegerd Edvardsson till sekreterare.  
Mötet väljer Marina Ottosson till kassör. 
 
 
3. Val av firmatecknare för föreningen 
 
Enligt föreningens stadgar: § 10.10  
”Föreningens firma tecknas av styrelsen utsedda två personer, dels i förening eller enskilt.” 
 
Beslut:  
Firmatecknarna tecknar föreningens firma enskilt. 

Mötet väljer ordförande Catrin Hulebäck XXXXXX-XXXX till firmatecknare.  
Mötet väljer kassör Marina Ottosson XXXXXX-XXXX till firmatecknare. 
 

4. Föreningens bokföring 

Beslut: 
Mötet beslutar om inköp av bokföringsprogram för förening ’Visma eEkonomi’ till en kostnad 
av 99 kr exklusive moms per månad. Marina beställer tjänsten. Catrin kontaktar tidigare 
kassör Eva Fredriksson och bokar en tid för överlämning och genomgång där Catrin och 
Marina deltar. 
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5. Ansvarsfördelning inom styrelsen 
  
Mötet tar reviderar styrdokument ”Ansvarsfördelning inom styrelsen” avseende 
ansvarsfördelning för rollerna ordförande, sekreterare och kassör. 
 
Beslut: 
Mötet beslutar att styrdokumentet kan fortsätta gälla utan ändringar. 
 

6. Återkoppling anslagstavlan vid Maderna 

Styrelsen har på kvällen den 31 maj genomfört en vandring kring Maderna – Näset – Antons 
land med syfte att utforma en lättare vandringsslinga. Den är utskriven som karta samt 
kompletterad med information om strandängarnas historia och finns nu tillgänglig på den nya 
anslagstavlan vid Maderna tillsammans med en bild på Anton Glader. 

 

7. Återkoppling tisdagsvandringar 

Under juni månad har fyra tisdagsvandringar genomförts med avslutande fika på 
Skämmeshögen under Grössby Östergård. Vandringarna har haft mellan 30–40 deltagare vid 
varje tillfälle. Positivt är att ett antal nya deltagare har tillkommit varav några är nyinflyttade i 
Ucklum. Vid säsongsavslutningen bjöd föreningen på grillad korv med bröd, dricka, kaffe och 
kaka. Även ett diplom delades ut till den enda vandrare som deltagit under samtliga 100 
vandringarna. 

 

8. Planering inför Veteranmopeddag 4 juli  

Beslut: 
Mötet beslutar att genomföra tidigare föreslagen Veteranmopeddag då 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende allmänna sammankomster innebär 
ytterligare lättnader i restriktionerna gällande från 1 juli 2021.  
 
Annonsering 
Evenemanget är annonserat på Facebook, samt skickat till Radio Bohuslän och 
Studieförbundet Vuxenskolan. Då Stenungsunds kommun inte längre har kvar 
evenemangskalendern så försöker vi med evenemangskalendern på Södra Bohuslän Turism. 
 
Servering  
Fika kommer finnas till försäljning utomhus under tält. Catrin och Gunnar tar med gasolgrill, 
gasoltuber och grilltillbehör. Kerstin inhandlar livsmedel så som grillkorv, korvbröd, dricka, 
kaffe, bullar, tekakor, ost, smör, gurka, med mera.  
 
Faciliteter  
Roger Hanssson/Mattias Ottosson hämtar två bänkar till hembygdsmuseet. 
Gunnar tar med en släpkärra för att kunna hämta ytterligare bord och stolar vid Sköllunga 
lada.  
Göran hämtar ytterligare tält från Traktordragets vagn som i nuläget står hos Peo. 
Catrin ordnar två bänkar, två tält, prislistor, fikakuponger och 50-talsmusik.  
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Marie och Catrin ordnar med vattendunkar och poängpromenad.  
Ingegerd ordnar med växelkassa och tvättmöjligheter utanför utedasset. 
Caj tar med förlängningssladdar. 
Henrik gör i ordning mopedvårdshink/bilvårdshink som pris till poängpromenaden. 
 
Funktionärer 
Bemanning av servering/grill:  Catrin och Frida 
Kaffekokning/Smörgåstillverkning:   Caj, Kerstin, Marie 
Bemanning bokbord och poängpromenad:  Ingegerd och Simon 
Parkering:     Göran 
Ytterligare funktionärer:    Gunnar, Christian 
 
Mötet beslutar att funktionärerna träffas klockan 10.00 för ordningställande. 
 
 9. Kulturvandring vid Sköllunga kvarn lördag 7 augusti. 
 
Mötet diskuterar en kulturvandring mellan Kvarndammen och Sköllunga kvarn lördagen den 
7 augusti klockan 12:00. Deltagarna kommer då att ges möjlighet till guidad tur samt 
upplevelsen av kvarnhjulets igångsättning. Servering och mingel utanför kvarnen med 
möjlighet att köpa fika. 
 
Beslut: 
Mötet beslutar om planeringsmöte i Sköllunga kvarn måndag 2 augusti kl. 18.00. Ingegerd 
ordnar med fika till mötet. 
 
 
20. Nästa möte 

Styrelsen beslutar om datum för nästa styrelsemöte längre fram. 

 

21. Mötet avslutas 

Mötet avslutas klockan 21.00. 

 

 
 
Protokollet är justerat och godkänt. 
 
    Datum:          Plats:  
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Sekreterare    Protokolljusterare 
Ingegerd Edvardsson   Catrin Hulebäck 
 

 


