Ucklums hembygdsförening
SWOT-ANALYS
Datum:

2021-10-25

Föreningens styrkor – det vi är bra på:
• Föreningen har blommat upp och blivit känd
• Skapa bra och intressanta evenemang
• Skapa intressanta inlägg på Facebook och på så sätt nå ut till nya målgrupper
• Behålla intresse och medlemmar
• Styrt om målgruppen till att även inkludera yngre målgrupper
• Förhållandevis ny styrelse som kan vara mer innovativ
• Högt i tak och god tolerans inom styrelsen och bland medlemmarna
• Mångsidiga kunskaper, kompetenser och förmågor inom styrelsen/medlemmarna.
• Engagerad styrelse med gott samarbete
• Föreningen knyter ihop dåtid, nutid och framtid
• Föreningen bygger broar mellan bygden, människorna och historiken
• Sköllunga kvarn, Anders Lunds stuga
• Föremålen bidrar till att bevara historia till kommande generationer
Föreningens svagheter – det vi är sämre på:
• Nå ut till en bredd av målgrupper
• Inkludera barn och unga
• Nå ut till fler boende i Ucklum, exempelvis nyinflyttade
• Svårt att locka ideella krafter vid behov, en liten grupp gör mycket själva
• Förhållandevis ny styrelse som inte samarbetat ihop så länge
• Omfattande renoveringsbehov i Sköllunga skola
Utomstående faktorer som kan stötta och vara positiva för föreningens verksamhet:
• Samarbete med andra föreningar och evenemang så som midsommar, traktordraget,
Ucklumgården
• Det finns ett växande intresse att lära om hembygden
• En orolig omvärld gör att folk söker sina rötter
• Mångfalden i att nyinflyttade och infödda Ucklumbor har olika ingångar
• Ucklumandan gagnar föreningen
• Bidrag stöttar föreningen, både ekonomisk och praktisk hjälp
Utomstående faktorer som kan försvåra föreningens verksamhet:
• Många nyinflyttade som inte har med sig Ucklumandan
• Yngre målgrupper har andra intresseområden än hembygden
• Hembygdsföreningar generellt kan ses som gamla och mossiga
• Svårt att särskilja vilken förening som gör vad i Ucklum
• Många föreningar kan skapa konkurrens om medlemmar/ideella krafter
• Bygdens folk deltar inte
www.hembygd.se/ucklum

ucklumshembygdsforening@gmail.com
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