
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2017-08-08
Tid: 18:00
Plats: Ucklums hembygdsmuseum

Närvarande vid mötet: Inbjudna till mötet:
Bengt Hällhag Roland Fransson
Börje Hultberg Rolf Andersson
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Sven-Åke Johansson

1. Godkännande av dagordning
Mötet godkände dagordningen.

2. Spelregler – återkoppling
Styrelsens spelregler från tidigare möte lästes upp (se bilaga).
Beslut: Mötet fastställer spelreglerna att gälla omgående.

3. Planering inför:

• Öppet hus söndagen den 13 augusti
Roland och Majvor kommer att ansvara för våffelgräddning. Börje och Eva hjälper till som värdar. 
Bengt åtar sig att vara museumguide. Catrin har beställt annons i ST-tidningen och hon kommer 
även beställa kampanj på Facebook för 20 kr.

• Kvarnens dag lördagen den 26 augusti

Anläggning
Vattenrännan är grävd.
Vi har fått tillstånd från Holger om att låna ladan.
Rolf tar kontakt med Holger om bilen som står uppställd vid ladans gavel.

Utomhusmiljö 22/8 kl. 10.00
Håkan och Roland tar kontakt med Henrik Arvidsson och Ragnar Griep för att få ihop ett arbetslag. 
Gräsklippning, krattning och uppsnyggning.
Vattnet i rännan släpps på och kvarnhjulet provkörs. 
Skylten ”Sköllunga Kvarn” och instruktionstavlan som finns i museet ska sättas upp. 
Peo kontaktas för gräsklippning med stor maskin.

Förberedelser 25/8 kl. 10.00
Två kylskåp finns, ett ska vara i ladan och ett i partytältet (serveringen). Partytält ska sättas upp och 
kylskåpen köras igång av Lennart Röök och Rolf.
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Ucklums hembygdsförening
Servering
Bemanning i försäljning. (Kerstin, Eva F, Karin, Eva H)
Nya prislistor. (Catrin)
Inköp livsmedel och kolonial. (Eva F och Kerstin)
Kassaskrin, kaffebryggare och saftbehållare med kran. (Roland)
Roland och Majvor tar med en del material på traktor.
Kerstin O, Kerstin S, Catrin, Eva F och eventuellt Eva H bakar tunnbröd.
Vi kommer att få cirka 14 - 15 äggostar. (Majvor, Kerstin, Eva, Christina, Hans, Ingela, Ingrid och 
Karin)
Behov av flera växelkassor. Försäljning och poängpromenad. (Rolf frågar Peo om mynt)

Kringutrustning
Ljudanläggning lånas från UFF.
Baja-Maja lånas från Fritid/GataPark i Stenungsund. (Håkan)
Scenvagn (Peo)
Tavlor från museet med till logen.
Flaggning på museumet.

Lotterier
Köp av lotteriringar. (Kerstin)
Lottförsäljning. (Ragnar och Christina?)
Har kommit in en del vinster och ytterligare vinster kommer troligen. Några ställer upp med 
livsmedelsspannar.

Poängpromenad samt försäljning av Ucklumboken och vykort.
Poängpromenaden frågor och rättningsmallar. (Rolf och Catrin)
Sätta upp slingan (Börje)
Prislista (Catrin)
Priser.
Vid poängpromenadbordet ska även säljas Ucklumboken och vykort.
Bemanning (Börje?)

Övrig bemanning
Hattbordet?
Kvarnguide (Bengt)
Hemvändardag/ konferencier (Rolf)
Parkeringsvakter (Håkan, Ivan?, Göran?)
Eventuellt kommer Agne med häst och kärra. (Rolf)

Marknadsföring
Affischering och annonsering i ST-tidningen samt Facebookkampanj  för 100 kr. (Catrin)
Sätta upp affischer (Rolf, Börje)
Skyltar och skyltning vid infarterna till Ucklum. (Börje)

Övrigt
Dagen avslutas med funktionärsfika i Hembygdsmuseet.

4. Hängrännor på kvarnhuset
Göran och Ingegerd har rensat samtliga hängrännor.

5. Säkerhet vid arbete
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Ucklums hembygdsförening
Information om att det är viktigt att vi är två då vi utför arbete på hög höjd och liknande.

6. Underhållsbehov av fasaden på kvarnen
Vi har fått svar från två byggnadsantikvarier oberoende av varandra.

Ulla – byggnadsantikvarie på Bohusläns museum
Peter – byggnadsantikvarie på Nääs slöjd- och byggnadsvård

Obehandlat trä håller bra om det ges möjlighet att torka därför bör undervegetationen hållas undan
och hängrännor rensas. Enstaka brädor byts vid behov. Viktigt att bräderna då är av liknande
grovlek/sågning som tidigare så att de smälter in bra. Blir grånade på ett par år. Det är möjligt att
behandla byggnaden med varm tjära blandat med linolja. Byggnaden kommer efter det att kräva
underhåll. Punkten flyttas till ett senare möte.

7. Ekern i kvarnhjulet
Kvarnhjulet har fyra ekrar varav en är utbytt. Ytterligare en eker börjar få tveksam kvalitet.
Punkten flyttas till ett senare möte.

8. Avverkning vid kvarnen
Holger har erbjudit att avverka tio granar för att öka ljus- och luftinsläppet vid kvarnen. Rolf för en
dialog med Holger samtidigt som ett annat ärende avseende kvarnens dag ska avhandlas. Punkten
flyttas till ett senare möte.

9. Kulturvandring till jättegrytorna på Daffinseröd
Rolf har varit där med Sture och rekognoserat. Säkerhetsrep (ca 20 m) behöver sättas upp och den 
stora jättegrytan ev pumpas ur på vatten. Sture kanske kan närvara och berätta men det är osäkert. 
Vi får lov att låna hans utomhusveranda för vår medhavda kaffekorg.

10. Swish
Förslag att föreningen beställer ett Swish-nummer för att öka möjligheten till betalning vid 
evenemang.
Beslut: Mötet godkänner förslaget. Eva verkställer beslutet genom dialog med Swedbank.

11. Avgångar ur styrelsen
Sven-Åke Johansson avsäger sig uppdraget som styrelseledamot i Ucklums Hembygdsförening.

12. Nästa styrelsemöte 12/9
Hos Ingegerd Edvardsson, klockan 18.00.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum: Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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