Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2021-09-27
18:00
Hos Kerstin i Södra Röd

Närvarande på mötet:
Catrin Hulebäck
Christian Ottosson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Marie Lundgren
Marina Ottosson
Frånvarande på mötet:
Caj Dahlén
1. Godkännande av dagordningen
Mötet godkänner dagordningen.

2. Nödutgång vid Sköllunga kvarn
Caj har färdigställt en ny nödutgång i källarplanet vid Sköllunga kvarn.
3. Gåva från Anders Eliasson
Föreningen har i gåva från Anders Eliasson i Panneröd tagit emot issåg, istång och ishake från
den tid då Isbolaget i Svenshögen hade sin verksamhet.

4. Studiebesök från arkeologen Katarina Botvid 19 juli
Föreningen har tagit emot studiebesök av arkeologen och hantverkaren Katarina Botvid och
hennes partner Henning. Katarina som är ättling till båtsmannen Olof Lund önskade besöka
hembygdsmuseet, Anders Lunds stuga och Sköllunga kvarn.
5. Tisdagsvandringar
Tisdagsvandringarna startade upp den 7 september efter sommaruppehållet. Planeras att pågå
under hösten och fram till och med den 14 december då det görs jul- och nyårsuppehåll.
Verksamheten har som syfte att upptäcka Ucklums kulturarv och naturmiljöer vid stigar och
skogsvägar utanför allfarvägens brus. Vandringarna som är öppna för alla med vana att gå i
skog och mark är cirka 6–9 km och varar cirka två timmar. Aktiviteten läggs därefter ut på
Facebook med vandringsberättelse samt fotografier eller film. Verksamheten sker i samarbete
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med Studieförbundet Vuxenskolan med Ingegerd som studiecirkelledare. Finns inga krav på
medlemskap, ingen föranmälan eller avgift.

6. Avstämning ekonomi och medlemsavgifter
Marina föredrar föreningens ekonomi. Föreningens ekonomi är god och medlemsantalet – i
nuläget 334 st – har ökat och är troligen det högsta någonsin. Två publika evenemang har
genomförts under sommaren och de har inte inbringat någon ekonomisk vinst.
Studieförbundet Vuxenskolan har bekräftat ekonomiskt bidrag avseende föreläsningen ’I
Emigranternas fotspår’.
Föreningen har fått en insättning på 250 kr från en person där orsaken ej kan identifieras.
Beslut: Catrin tar kontakt med vederbörande för att klargöra orsaken.
7. Fotografierna vid anslagstavlan vid Ucklumgården
De fotografier som hembygdsföreningen satte upp på Ucklumgårdens anslagstavla under
våren har nu blivit solblekta.
Beslut: Ingegerd tillser att fotografierna tas ner.

8. Kort om föreningens historia och var vi står idag
Catrin föredrar föreningens syfte och historia och hur föreningen utvecklats under åren.
Det kan konstateras att föreningen utvecklats i positiv riktning och att det hos bygdens folk
finns ett stort intresse av att få lära sig mer om Ucklums kulturarv. Det är många deltagare på
föreningens tisdagsvandringar och många följare på Facebook. Speciellt lördagsinläggen är
populära.
Det kan även konstateras att föreningen har värdefulla byggnader att förvalta, men även en
byggnad med omfattande renoveringsbehov och otydligt ändamål.
Det kan konstateras att medlemmarna i styrelsen har ett gott samarbete.
Det kan konstateras att trots att föreningen har både rekordantal avseende medelmmar och
ideella krafter utanför styrelsen så ligger det tyngsta arbetet fortfarande på
styrelsemedlemmarna.

9. Spelregler och SWOT-analys
Grupparbete och dialog om vad som är viktigast i styrelsearbetet. Hur vi förhåller oss till
varandra, och vad som gör det roligt att vara delaktig i styrelsen. Catrin sammanställer och
återkopplar ett utkast till spelregler för beslut vid nästkommande styrelsemöte.
Vi genomför en SWOT-analys genom dialog. Syftet är att identifiera vilka interna styrkor och
externa möjligheter föreningen kan dra fördel av samt vilka interna svagheter och externa hot
som behöver hanteras.
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10. Återkoppling: Veteranmoppedagen söndag 4 juli
Vädret var soligt och vackert under dagen och evenemanget hade cirka 110 besökare, varav
21 stycken i förväg inbjudna från Hjärtums moppedrev. Serveringen var öppen med
försäljning av grillad korv och bröd, kaffe, dricka, bullar och kaffe. Några böcker såldes. I
poängpromenaden deltog 35 personer och via utslagsfråga utsågs Sture Svedberg som slutlig
vinnare av bilvårdshinken. Allt fungerade planenligt under dagen.
Reflektion: Vi fick ganska många smörgåsar över. Vi bör ta det i beaktande inför kommande
evenemang, att vid slutet av evenemangen endast göra smörgåsar vid efterfrågan.
11. Återkoppling: Kulturvandring vid kvarnen lördag 7 augusti
Inför kulturvandringen genomförde styrelsen ett planeringsmöte måndag 2 augusti klockan 18
i Sköllunga kvarn. Evenemanget utannonserades på Facebook, på Radio Bohuslän,
Studieförbundet Vuxenskolan och på Södra Bohuslän Turism.
Vädret var lite halvmulet. Evemanget hade 44 besökare varav 27 stycken deltog under
kulturvandringen. Serveringen var öppen utanför Sköllunga lada. Till evenemanget ordnade
Catrin och Marie med inköp och iordningställande av lite lyxigare ’cafémackor’ som
köttbullar/rödbetssallad, salami/brie och ost. Det var uppskattat bland besökarna. Ingegerd var
ledare för vandringen som gick upp till Kvarndammen och avslutades vid Sköllunga kvarn.
Caj, Göran och Gunnar ansvarade för igångsättning av kvarnhjulet. Ett flertal böcker såldes.
Reflektioner: Antalet smörgåsar och övrigt fika var väl beräknat.

12. Planering inför berättarafton: I emigranternas fotspår, torsdag 14 oktober
Catrin: Har kontakt med föreläsaren Bengt Herrman som är inbokad klockan 19.00. Hon
tillser även att de tekniska tillbehören finns på plats. Skapar en betald kampanj på Facebook.
Christian: Hämtar nyckel till Ucklumgården och tillser att det finns värme i lokalen.
Ingegerd: Tillser annonsering på Studieförbundet Vuxenskolan, Radio Bohuslän och Södra
Bohuslän Turism. Tar med kaffe, te, socker och servetter.
Kerstin: Inhandlar bullar och mjölk.

13. Fler aktiviteter under hösten?
Mötet beslutar om aktivitet med mörkervandring för barn vid Prästgärde fredagen den 12
november klockan 18:00.
Catrin: Kontaktar Sjödin med förfrågan om vi får använda del av deras fastighet som
parkering under kvällen.
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14. Övriga frågor
Mötet har inga övriga frågor.

15. Nästa möte
Nästa styrelsemöte måndag 25 oktober klockan 18.00 hos Christian.

16. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.15
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Ingegerd Edvardsson
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