
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2017-07-16
Tid: 14:15
Plats: Ucklums hembygdsmuseum

Närvarande vid mötet:
Bengt Hällhag
Börje Hultberg
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Sven-Åke Johansson

1. Val av mötesordförande
Catrin Hulebäck

2. Val av mötessekreterare
Ingegerd Edvardsson

3. Val av protokolljusterare för mötet
Catrin Hulebäck

4. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

5. Spelregler - vilken kultur/förhållningssätt ska vi ha inom styrelsen?
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 nästa styrelsemöte. (Se bilaga)

6. Ansvarsfördelning i styrelsen – vad ingår i rollerna?
Förslag till ansvarsfördelning – för ordförande, sekreterare och kassör – lästes upp. 
(Se bilaga)
Beslut: Förslaget godkändes av mötet. 

7. Konstituering av styrelsen
Konstituering av styrelsen gjordes inte på första mötet efter årsmötet enligt protokoll daterat 
2017-03-07 och ej heller senare. Astrid Stenermark Nygren har meddelat att hon avsäger sig 
uppdraget som styrelseledamot.
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Ucklums hembygdsförening
Aktuell styrelse:

• Catrin Hulebäck, ordförande (tillförordnad)
• Bengt Hällhag, ledamot
• Börje Hultberg, ledamot
• Eva Fredriksson, ledamot (tillförordnad)
• Ingegerd Edvardsson, ledamot (tillförordnad)
• Sven-Åke Johansson, ledamot
• Håkan Fredrikson, suppleant (tillförordnad)
• Kerstin Olsson, suppleant

Beslut:
• Ingegerd Edvardsson väljs som tillförordnad sekreterare.
• Eva Fredriksson väljs som tillförordnad kassör.
• Sven-Åke Johansson överlämnar ekonomisk redovisning och medlemsregister till

tillförordnad kassör Eva Fredriksson den 1 augusti klockan 12.00. Plats: Hemma hos
Sven-Åke.

• ”Firma tecknas av ordföranden eller kassören var för sig” enligt gällande stadgar
daterade Ucklum den 13 november 1957. Catrin Hulebäck, XXXXXX-XXXX och
Eva Fredriksson, XXXXXX-XXXX väljs som firmatecknare.

8. Sammanträdesplan för styrelsen fram till årsmötet 2018
Vi flyttar punkten till ett senare möte.

9. Ekonomisk halvårsrapport/Redogörelse av medlemsregistret
Ekonomisk halvårsrapport eller medlemsregister redovisas ej. Frågan bordläggs tills vidare.

10. Nyckelinventering
Föreningens nycklar inventeras och nya nyckelkvittenser skrivs.

11. Återkoppling/Lärdomar från evenemang som varit
• 6 juni Nationaldagsfirande i samarbete med Ucklums Förenade Folk: Håkan och Börje

representerade hembygdsföreningen, men de upplevde att det inte fanns behov av
föreningens hjälp vid tillfället. Viktigt att visa att vi är där. Vikten av ett gott
samarbete med Ucklumgården betonas eftersom hembygdsföreningen har ett visst
intresse av detta.

• 11 juni Öppet hus: Lätt regn. Inför evenemanget införs annons i ST-tidningen och
kampanj på Facebook för 180 kr som når cirka 2 700 personer. Eva och Kerstin
ansvarar för våffelgräddning. Museumguider är Ingegerd och Bengt. Det kom 39
besökare och 7 funktionärer. Det upplevdes stressigt med endast två våffeljärn och vi
pratar om att köpa in våffeljärn med dubbel kapacitet. 
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Ucklums hembygdsförening
• 16 juli Öppet hus: Regn. Inför evenemanget införs annons i ST-tidningen och kampanj

på Facebook för 20 kr samt inlägg som tillsammans når cirka 1 500 personer. Börje
och Eva ansvarar för våffelgräddning. Nya våffeljärn är inköpta. Museumguider är
Ingegerd och Bengt. Det kommer 35 besökare och 6 funktionärer. Ett exemplar av
Ucklumboken såldes.

En annons för ”Öppet hus” är införd i ST-tidningen under rubriken ”Kalender”. Där uppges
ett inaktuellt telefonnummer. Annonsen är troligen kostnadsfri. Catrin tar kontakt med ST-
tidningen.  

Viktigt att styrelsemedlemmar kommer och hjälper till med att ta hand om besökare så de
känner sig välkomna. Öppet hus är en social samlingspunkt för många besökare. Bengt kan
även följa med och visa kvarnen om någon önskar det.

12. Planering inför
Öppet hus 13 augusti:
Roland och Majvor Fransson erbjuder sig att grädda våfflor. Börje och Eva hjälper till. Ett
flertal av styrelsens medlemmar har förhinder att närvara den aktuella dagen.

Kvarnens dag 26 augusti: 
• Takrännor på kvarnen är rensade (alla utom en), vattenrännan är rensad och nerfallna

träd uppsågade. Området vid bäcken är projekterat under veckan. Behov av visst
grävarbete för dämmet. Håkan ansvarar för att samordna arbetet.

• Fråga Rolf Andersson om han vill vara konferencier. (Börje)
• Fråga Holger Gustafsson om lån av lada, loge och nyckel. (Ingegerd)
• Ta kontakt med P-O. (Eva)
• Fråga om vissa personer vill bidra med äggost och tunnbröd. (Eva/Kerstin/Börje)
• Fråga om vissa personer vill bidra med vinster till lotterierna. (Börje)
• Fundera på frågor till poängpromenad. (Alla som vill). Utslagsfråga med bönburk.

(Catrin)
• Affischering. Förslag till affisch finns framtagen och visas upp. Vi sätter upp tre

stycken; i dalen, vid kyrkan, i kulturhuset.
• Högtalaranläggning lånas från Ucklumgården. (Börje)
• Inbjuda Roland Fransson till nästa styrelsemöte med anledning av Kvarnens dag.

(Eva)
• Informera om huvudbonad: Facebook/Affisch. (Catrin)

13. Övrigt
• Flera medlemmar har reagerat negativt på att föreningen tagit betalt för fika vid

årsmötet. 
Beslut: Föreningen ska framöver inte ta betalt för fika vid årsmötet.
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Ucklums hembygdsförening
• Bengt informerar om behovet av att städa redskapsboden samt ta ut och rengöra dess

inventarier. Eventuellt finns det möjlighet att låna tankvagn med vatten av Ivan
Axelsson. Vi tar med punkten till möte där vi talar om underhållsbehov.

• Ingemar Lindmark (son till Jens Larsson på Sågen) önskar tillträde till arkivet ibland.
Beslut: Ingemar Lindmark anförtros en egen nyckel till arkivet då behov uppstår.

• Catrin informerar om en inbjudan från Spekeröds hembygdsförening där medlemmar i
Ucklums hembygdsförening ges möjlighet att delta i en bussresa till Karlsborgs
fästning den 24 september. Information har funnits på Öppet hus 16/7 samt på
Facebook. Sista dag för anmälan är 2017-07-31.

• Föreningen har fått ett vykort från Mayvor och Roland.

• Föreningen har tidigare köpt in ett bokföringsprogram från Hogia vilket inte har
använts de senaste åren. Det är osäkert om föreningen i nuläget betalar
underhållsavgift för programmet.
Beslut: Det programmet eller liknande ska användas vid bokföring av föreningens
räkenskaper framöver.

14. Nästa styrelsemöte 8/8
Hos Bengt Hällhag klocken 18:00.

15. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 17:15.

Protokollet är justerat och godkänt

Datum: Plats:

_____________________________     _____________________________ 
Sekreterare Protokolljusterare
Namn Namn
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