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Styrkor (interna) Möjligheter (externa)
- Många medlemmar i föreningen
- Stor hembygdskunskap
- Engagerade medlemmar
- Stabil ekonomi
- Fantastiska byggnader i föreningens ägo
- Stark sammanhållning
- Värdefull kunskap i styrelsen
- Medlemmar ställer upp vid aktiviteter
- Väl etablerad förening – 60 år
- Stark och engagerad ledare
- Vi är bra på olika saker

- Det finns många som besitter information och 
god kompetens
- Att nå fler geografiska målgrupper, exempelvis
Svenshögen och Åsenvägen
- Samarbeta med andra hembygdsföreningar
- Samarbeta med andra föreningar i Ucklum
- Dra mer nytta av Bohusläns hembygdsförbund
- Ta hjälp av andra utifrån, exempelvis projektet 
”Det levande kulturarvet”
- Nyttja sociala medier
- Intressera den yngre generationen genom 
kontakt med skolan
- Öka kännedomen om arkivet
- Utvidga släktforskningen

Svagheter (interna) Hot (externa)
- Svårt att komma på nya idéer
- Lätt att fastna i gamla spår
- Börjar bli lite gamla och orkar inte längre med 
tungt arbete
- Utmaning att nå ut till medlemmar och 
befolkning
- Når inte barn och ungdomar
- Släktforskningen kunde varit bättre
- Stort fokus på historia (inte nutid och framtid)
- Svårt att veta var hembygdsmuseet är 
lokaliserat
- Föreningen uppfattas inte ha en välkomnande 
inställning/attityd
- Nuvarande aktiviteter riktas mot en smal 
målgrupp
- Hembygdsmuseet har otydlig profil
- Svårt att samla ihop hembygdsfolket
- Behöver låta alla komma till tals. Många vill 
berätta, men vi fångar inte upp dem.

- Risk för nedläggning (våren 2017)
- Svårt att hitta personer som vill avsätta tid 
ideellt, exempelvis i styrelsen
- Att det bara blir gamla personer kvar sen
- Alla generationer visar inte lika stort intresse 
för föreningen 
- Andra föreningar engagerar för en aktiv 
hembygd i Ucklum och konkurrerar därmed om 
det ideella engagemanget
- Ålderssammansättningen
- Personer har blivit invalda till 
styrelsen/valberedningen utan att ha givit sitt 
samtycke
- Det ideella arbetet som läggs har inte ansetts 
gott nog
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