
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2017-09-12
Tid: 18:00
Plats: Hos Ingegerd på Lekvall 127, Lilla Edet

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

1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet beslutar att lägga till punkten ”Övriga frågor” och godkänner därefter dagordningen.

2. Återkoppling från evenemang som varit

Öppet hus 13 augusti 2017
En solig och fin dag med omkring ett femtiotal besökare som under dagen även kunde sitta
utomhus. Våffelgräddningen fungerade väl. 

Kvarnens dag 26 augusti 2017

Positiva intryck/Lärdomar: 
• Att kvarnhjulet gick att köra kontinuerligt under hela evenemanget.
• Besökare vid kvarnhuset – såväl stora som små – upplevde guidningen mycket positiv.
• Årets partytält med försäljning utomhus för serveringen, upplevdes vara ett bättre alternativ

än tidigare års inomhusförsäljning i ladugården.
• Positivt att besökare kunde betala med Swish.
• Baja-Majan var efterfrågad och uppskattad.

Lärdomar/Utveckling inför nästa år:
• För mycket fokus på hemvändargruppen. Endast någon enstaka besökare var hemvändare.
• Komplettera med aktiviteter som även tilltalar andra målgrupper.
• Poängpromenaden har inte så många deltagare, cirka 20 stycken. Frågorna upplevdes för

svåra av besökarna.
• Lottförsäljningen gick strålande men vinstdragningen upptog alltför lång tid.
• Det gjordes alltför många tunnbrödssmörgåsar i serveringen. Bättre att spara hela tunnbröd

till försäljning och breda smörgåsar efter hand. 100 smörgåsar hade räckt gott och väl.
• Kan vi förlänga öppettiderna? Mycket förberedelser för endast två timmars evenemang.

Kanske öppna klockan 11 eller 13 istället?
• Fundera över ett bra datum för evenemanget nästa år som inte kolliderar alltför mycket med

andra evenemang. Kanske förelägga Kvarnens dag lite tidigare under sommaren?
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3. Planering inför kulturvandring – Daffinseröd och jättegrytor 16 september
• Sture Svedberg kommer troligtvis att närvara.
• Catrin H ansvarar för annonsering i ST-tidningen samt Facebook-kampanj för 20 kronor.
• Ett arbetslag skapas med Håkan F, Roland F och Göran R för att förbereda på området 

omkring samt se över möjligheten att tömma jättegrytorna på vatten och löv.
• Börje H ansvarar för skyltning.
• Ingegerd E söker bakgrundshistoria om Daffinseröd, Tegelbruket på Hamra med mera. 

4. Första utkast till nya stadgar i Hembygdsföreningen
Föreningens nuvarande stadgar är antagna år 1957. Förslaget till nya stadgar är utformade utifrån ett
förslag från Sveriges Hembygdsförbund och är mer anpassade till nutid. Föreningens ursprungliga 
mål och syfte har utvecklats men innebörden är den samma. Största förändringen är att utkastet till 
de nya stadgarna är mer detaljerat. Förändring föreslås även exempelvis avseende tidsperioden som 
styrelseledamöterna är invalda på. Istället för tre år för samtliga styrelseledamöter föreslås ett år för 
ordförande och två år för övriga ledamöter. Utkastet till nya stadgar kanske kan finnas tillgängligt 
på föreningens hemsida inför årsmötet.

Beslut: Mötet beslutar att lägga fram förslaget till nya stadgar till kommande årsmöte i början av år 
2018.

5. Styrelse - och årsmötesprotokoll på hemsidan
Förslag finns om att publicera styrelse- och årsmötesprotokoll på föreningens hemsida. Syftet är att 
öka transparensen och öppenheten gentemot föreningens medlemmar samt övriga intressenter som 
önskar följa föreningens arbete. 

Beslut: Mötet beslutar att lägga ut styrelse- och årsmötesprotokoll på föreningens hemsida. Catrin H
publicerar protokoll som förts från och med 2017-05-19. 

6. Statligt bidrag för kulturarbete
Riksantikvarieämbetet har utlyst ”Bidrag till kulturarvsarbete 2017” vilket kan sökas av exempelvis 
hembygdsmuseer. Sista ansökningsdag för bidrag är den 25 september. Föreningen har två projekt 
som är aktuella för ansökan:

• Förbättrat skalskydd och brandsäkerhet (se punkt 10. Underhållsbehov)
• Renovering av norrsidans fasad på Sköllunga kvarn (se under punkt 10. Underhållsbehov)

Beslut: Mötet beslutar att söka bidrag för ovanstående två projekt. Catrin H formulerar 
ansökningarna.

7. ”Det tillgängliga kulturarvet” ett projekt inom Göteborgsregionen
Föreningen har blivit kontaktad av projektledare Andreas Antelid som arbetar med att öka 
tillgängligheten av hembygdskultur för folket i regionen med projektet ”Det tillgängliga 
kulturarvet”. Han önskar besöka föreningens styrelse eller representant för dialog. Mötet upplever 
förslaget positivt.

Beslut: Mötet beslutar att bjuda in Andreas till kommande styrelsemöte. Catrin H återkopplar till 
Andreas.
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8. Avtal med ST-tidningen

Föreningens avtal avseende föreningsannonser har löpt ut. ST-tidningen har skickat förslag på ny
avtalsperiod innefattande en föreningsannons per månad under ett år till en kostnad av 2 550 kronor
per år.

Beslut: Mötet beslutar förlänga avtalet enligt ovan. Catrin H återkopplar till ST-tidningen.

9. Samlingshanteringssystemet Sofie
Föreningen har tidigare påbörjat ett arbete med att dokumentera samtliga museets föremål i 
samlingshanteringssystemet Sofie som utvecklats av Västerbottens museum. Vid ett tidigare möte 
har styrelsen beslutat att avvakta med arbetet. Arbetet med dokumentationen är mycket 
tidskrävande vilket är svårmotiverat i förhållande till erhållen nytta. Mycket oklart vem som är 
intresserad av resultatet då Sofie upplevs svåråtkomligt för allmänheten. Varken styrelsen eller 
någon av föreningens medlemmar har under de senaste åren visat intresse för att fortsätta arbetet. 
Allmänheten är välkomna att besöka Ucklums hembygdsmuseum för att se och uppleva de föremål 
som finns i föreningen.

Beslut: Mötet beslutar att föreningen avslutar allt arbete med programmet Sofie. Eva F tillser att 
eventuellt gällande avtal avseende Sofie sägs upp omgående.

10. Underhållsbehov
Taket på Sköllunga kvarn
Tegelpannorna på främst taken ovanför kvarnhjulet samt på kammarens tak är i undermåligt skick. 
Föreningen har en viss mängd enkupiga takpannor undanlagda, vilka behöver flyttas till en mer 
lämplig förvaringsplats. Räcker det att vi flyttar takpannorna vid renoveringen för att slippa 
dubbelarbeta?

Beslut: Mötet beslutar att Håkan F tar kontakt med Roger O för hjälp med bedömning avseende 
renoveringsbehovets omfattning. Renoveringsarbetet bedöms kunna starta våren år 2018.

Renovering av norrsidans fasad på Sköllunga kvarn
Det finns röta i fasadbrädorna och fönsterbrädorna på norrsidan av byggnaden. Vid 
okulärbesiktning konstateras att den norra väggen har sämre förutsättningar att torka upp jämfört 
med övriga byggnaden. Undervegetation och vissa träd behöver röjas undan för att öka 
luftgenomströmningen och minska fukt. Ersättningsbrädor ska vara av samma grovlek/sågning 
enligt Bohusläns museum och Näss slöjd- och byggnadsvård. Renoveringsarbetet bedöms kunna 
starta våren år 2018.

Beslut:
Mötet beslutar att Ingegerd E och Göran R tar kontakt med:

• Leif Wallin för att utreda tillgången till brädor av korrekt grovlek/sågning.
• Göte Wallin för uppskattning av kostnad för arbete, material och byggställning.
• Holger Gustavsson för att föra en dialog om undervegetationen utefter bäcken.

Mötet beslutar att söka statligt bidrag för renoveringsarbetet.

Ekern i kvarnhjulet
Dialog förs avseende renoveringsbehovet av ytterligare en eker i kvarnhjulet. Ekern kommer 
troligtvis att hålla i flera år till. Om cirka fem år är det fördelaktigt om föreningen förbereder 
renoveringsarbetet med att köpa in virke för kommande behov. Dessa är inte så lätta att få tag i och 
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de behöver få möjlighet att torka under ett antal år innan användning. Behovet är inte akut och annat
renoveringsarbete bedöms ha högre prioritet.

Beslut: Mötet beslutar att avvakta arbete med ekern i kvarnhjulet.

Ta ner tio granar vid kvarnen
Holger Gustavsson (markägare) har tidigare erbjudit att ta ner ett tiotal granar på kvarnens östra 
sida. Syftet är att minska risken för skador vid blåst samt att öka luftgenomströmningen. Rolf A har 
återkopplat till Holger att föreningen ställer sig positiv till förslaget. Ingen exakt tidpunkt för 
avverkningen är fastställd i nuläget.

Taket på redskapsskjulet
Tegelpannorna är undermåliga på redskapsskjulet. Taket över vagnsboden har svag lutning vilket 
orsakar att löv och dylikt blir liggande på taket. Undervegetation bakom östra väggen behöver röjas 
bort.

Beslut: Mötet beslutar att Håkan F tar kontakt med Roger O för hjälp med bedömning avseende 
renoveringsbehovets omfattning.

Förbättrat skalskydd och brandsäkerhet
Hembygdsmuseet är i behov av förbättrat skalskydd och brandsäkerhet. En larmtekniker från Trust 
Security har bedömt behovet och offererat en rekommenderad lösning till en kostnad av 23 785 
kronor.

Beslut: Mötet beslutar att söka statligt bidrag för åtgärden.

11. Inventarier i redskapsboden
Samtliga inventarier och ytor i redskapsboden är dammiga och i behov av rengöring. 
Rengöringsmetod diskuteras.

Beslut: Mötet beslutar att avvakta med vidare planering tills städdag under våren år 2018.

12. Datum 
Beslut om höststängning av museet fredagen den 20 oktober 2017 då vi även kommer att ha nästa 
styrelsemöte klockan 10:00. Catrin H bjuder på fika.

13. Övriga frågor

Avtacka Sven-Åke
Förslag finns om att avtacka Sven-Åke Johansson för tiden som ledamot i styrelsen.

Beslut: Mötet beslutar i enlighet med förslaget och Eva F ordnar med inköp av en mindre gåva.

Bokföringsprogram
Föreningen har under de senaste åren inte haft något digitalt bokföringsprogram. Tidigare har
föreningen haft en licens för Hogia Small Office. Det är önskvärt om det går att administrera
medlemsregistret i samma system.

Beslut: Mötet beslutar att köpa in ett bokföringsprogram. Eva F undersöker alternativ och får
mandat att  beställa ett system till en kostnad som är rimlig för föreningen.
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14. Mötet avslutande

Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum: Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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