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Protokoll: Styrelsemöte 
 
Datum:  2021-10-25 
Tid:  18:00 
Plats:  Hos Christian i Södra Herrgusseröd 
 
Närvarande på mötet: 
Caj Dahlén 
Catrin Hulebäck 
Christian Ottosson 
Ingegerd Edvardsson 
Kerstin Olsson 
Marie Lundgren 
Marina Ottosson 
 
 
1. Godkännande av dagordningen 

Mötet godkänner dagordningen. 

 

2. Brandlarmet 

Brandvarnarna i hembygdsmuseet larmar för lågt batteri. 
 
Beslut: Brandvarnarna kopplas in med nya batterier vid nästa planerade aktivitet i byggnaden. 
 
 
3. Resultat av SWOT-analysen (se bilaga) 
 
Catrin har sammanställt resultatet av SWOT-analysen och föredrar den. En komplettering 
görs. 
 

4. Resultat av Styrelsens spelregler (se bilaga) 

Catrin har sammanställt Styrelsens Spelregler och föredrar dem. En komplettering görs. 

Beslut: De nya spelreglerna ersätter de tidigare, antagna 2017-08-08. 

 

5. Vilken typ av verksamhet ska hembygdsföreningen bedriva? 

Mötet för dialog om vilken typ av verksamhet som föreningen ska bedriva. Fokus hamnar på 
hembygdsmuseet som i nuläget har omfattande renoveringsbehov och brister. Byggnaden var 
ursprungligen inte tänkt för besöksverksamhet utan endast som förvaring av föreningens 
föremål samt för uthyrning av en lägenhet. Sedan cirka 50–55 år tillbaka står byggnaden öde. 
Värme, vatten och avlopp saknas. 
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Trots att föreningen nyligen installerat en anläggning för avfuktning så är luftfuktigheten för 
hög. Det är problematiskt då luftfuktigheten leder till att föreningens bevarade träföremål 
angrips av skadeinsekter. Även byggnaden börjar få men efter att ha stått utan värme och med 
hög luftfuktighet under så lång tid. Murstocken saknar skorsten så det går inte längre att elda 
för kompletterande uppvärmning, vilket möjligen även försämrar ventilationen. 

Byggnaden är svåranvänd i föreningens verksamhet då det saknas fungerande kök, toalett, och 
värme. Planlösningen är inte ändamålsenlig. Behovet av invändning renovering så som 
golvslipning, målning och tapetsering är omfattande. Väggskivorna bågnar på flertalet ställen 
det krävs omfattande underarbete. Samtidigt vill föreningen inte skapa ytterligare en 
samlingslokal i bygden, Ucklumgården finns redan. 

Föreningens målgrupp nås i nuläget till största del via Facebook samt via de evenemang som 
arrangeras, så som tisdagsvandringar, veteranmopeddagar, kvarnens dag och föreläsningar. 
Intresset i bygden för ett hembygdsmuseum med besöksverksamhet är svalt. Även då 
evenemang arrangerats vid museet så är det mycket få besökare som går in och tittar på 
föremålen. 

Mötet är eniga om att det inte är byggnaden som är viktigast i verksamheten, men att det är 
viktigt att bevara och skydda många av de föremål som finns. Föremål bidrar till att bevara 
bygdens historia till kommande generationer. En aktiv aktion krävs annars finns varken 
byggnad eller föremål kvar i framtiden. Föreningen kan inte passivt fortsätta att se på när 
förfall av byggnad och föremål fortskrider. 

Det har kommit till föreningens kännedom att Ucklumgårdens stiftelses styrelse brottas med 
liknande utmaningar avseende sin byggnad. 

Beslut: Mötet beslutar att bjuda in styrelsen för Ucklumgårdens stiftelse till dialog. Syftet är 
att föra dialog kring gemensamma utmaningar för att utreda om det finns intresse för ett 
utökat samarbete genom en gemensam byggnad i framtiden. Även Roger Hansson och Per-
Olof Johansson kommer att bjudas in. Förslag måndag 22 november klockan 18:00 på 
Ucklumgården. 

Christian tar kontakt med Ucklumgårdens styrelse samt övriga inbjudna personer. 

 

6. Återkoppling: I emigranternas fotspår 

Föreläsningen som hölls i Ucklumgården hade sammanlagt 38 deltagare. Ämnet upplevdes 
intressant och föreläsaren Bengt Herrman var lättsam att lyssna till. Föreningen har i 
efterhand fått flera positiva omdömen avseende föreläsningen.  

Föreläsningen annonserades ut på Studieförbundet Vuxenskolans kulturkalender, Södra 
Bohuslän Turism, Radio Bohuslän samt via en betald Facebook-kampanj som kostade 80 
kronor.  

Faciliteterna i Ucklumgården fungerade mindre bra. Styrelsemedlemmar fick i förväg tillse att 
värmen fungerade i byggnaden. I varmvattenkranen skummade någon typ av rengöringsmedel 
som inte gick att spola bort. Kallvattnet var mycket brunfärgat och dricksvatten fick lånas från 
grannen. Kaffekopparna uppfattades inte som rena och fick diskas innan användning. 
Dessutom utlöstes en av elpropparna tre gånger. Catrin har kontaktat förhyraren som har 
lämnat en ursäkt. 
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7. Övriga frågor 

Jul i Ucklum:  

Föreningen har av kyrkvaktmästare Malin Wallin fått ett erbjudande om att tillsammans med 
andra aktörer sätta upp ett marknadsstånd utanför kyrkan i samband med kyrkans evenemang 
’Jul i Ucklum’ den 11 december. Planeringsmöte onsdag 27 oktober. Mötet upplever att det är 
svårt att bidra med något på grund av årstid och väderlek. 

Beslut: Christian kontaktar Malin efter planeringsmötet för vidare dialog. 

Nästa årsmöte: 

Mötet beslutar datum för Årsmöte 2022:  
Måndag 7 februari 2022 klockan 19.00. Marina tillser bokning av Ucklumgården. 
 

8. Nästa möte 

Måndag 17 januari klockan 18.00 hos Marie på Grössby gata. 

 
9. Planering: Mörkervandring för barn 2021-11-12 
 
Föreningen har tidigare planerat för en mörkervandring för barn runt Prästgärde fredagen den 
12 november. En förutsättning för att kunna genomföra evenemanget var att vi skulle kunna 
låna Sörbyns grusgrop för parkering. Av erfarenhet vet vi att det kommer många bilar. 
Fastighetsägaren gav inte sitt tillstånd till detta. Mötet för dialog kring alternativa platser. Det 
framkommer att det finns ytterligare två aktörer i bygden som planerar mörkervandringar för 
barn. 
 
Beslut: Mötet beslutar att avbryta aktiviteten. 
 
 
10. Mötet avslutas 
 
Mötet avslutas klockan 21.00. 
 
 
 
 
 
Protokollet är justerat och godkänt. 
 
    Datum:          Plats:  
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Sekreterare    Protokolljusterare 
Ingegerd Edvardsson   Catrin Hulebäck 


