Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2017-10-20
13:00
Hembygdsmuseet, Sköllunga 304, Ucklum

Närvarande vid mötet:
Bengt Hällhag
Börje Hultberg
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.
2. SWOT-analys
Vi genomför en SWOT-analys genom dialog. Syftet är att identifiera vilka interna styrkor och
externa möjligheter föreningen kan dra fördel av samt vilka interna svagheter och externa hot som
behöver hanteras. Se bilaga SWOT-analys från 2017-10-20.
3. Återkoppling från kulturvandringen i Daffinseröd
Positivt:
Vädret var strålande och 27 personer deltog i arrangemanget. Det kom även personer som inte var
medlemmar som var specialintresserade av jättegrytor. Förberedelserna var väl utförda av
arbetslaget som bestod av Göran R, Håkan F och Roland F. Jättegrytorna var helt tömda på jord, löv
och vatten samt tvättade och ursvampade inuti. Säkerhetsrep var uppsatt.
Under kulturvandringen var det flera personer som berättade, bland annat om jättegrytornas
tillkomst, gården Daffinseröds historia samt om den planerade järnvägsstationen som aldrig
byggdes. Sture Svedberg uppvisade stor gästfrihet och besökarna fick tillgång till gårdens uterum.
Som tack för värdskapet fick Sture ett exemplar av Ucklumboken i gåva. Han hjälpte till att berätta
om Daffinseröd och förevisade även stenen från händelsen där stackars Alma Josefina ramlade av
hästkärran och avled.
Negativt: Det var en kort promenad men ganska brant. Två personer valde att stanna kvar på gården
och inte delta under vandringen upp till jättegrytorna.

www.hembygd.se/ucklum

www.facebook.com/UcklumsHembygd

hembygd@ucklum.nu

Sida 1

Ucklums hembygdsförening
4. Planering inför berättarafton den 13 november 2017 klockan 19.00 samt firande av
Hembygdsföreningens 60-åriga födelsedag
Eva F. bekräftar att Gösta i Holm kommer och berättar om Svenska sydpolsexpeditionen, där en
äldre släkting till honom varit delaktig. Catrin har stämt av med Ditte Olausson som bekräftat att
Ucklumgården är bokad.
Beslut: Med anledning av att Hembygdsföreningen fyller 60 år samma dag så beslutar mötet
att hembygdsföreningen bjuder på kaffe, smörgås och tårta.
Ansvarsfördelning:
Börje beställer tårtor.
Eva F. inhandlar livsmedel med mera samt hämtar nyckel till Ucklumgården.
Ingegerd söker dokumentation om föreningens historia.
Catrin H välkomnar besökarna.
Vi träffas klockan 17.30 på Ucklumgården för förberedelser så som dukning och tillredning av
smörgåsar.
5. Årsprogram 2018
Tillsammans gör vi en grovplanering av föreningens aktiviteter i årsprogrammet inför det
kommande året. Vi följer tidigare grundkoncept men prövar samtidigt några nya ideér för att om
möjligt nå fler målgrupper.
Ett nytt förslag är att ha kvarn(h)jul under en kväll i december månad. En avslappnad träff för
sockenprat där hembygdsföreningen bjuder på glögg och pepparkakor i kvarnen. Målsättningen är
att skapa lite julstämning både i och utanför kvarnen. Förslag kommer om att genomföra aktiviteten
även under 2017.
Beslut: Mötet beslutar att pröva kvarn(h)jul redan 2017.
Ansvar:
Catrin informerar om kvarn(h)jul 2017 på berättarafton 13 november, i ST-tidningen och på
Facebook med en 20 kronors kampanj.
Vi fortsätter planeringen av kvarn(h)jul 2017 samt årsprogram 2018 vid nästa styrelsemöte.
6. Ekonomisk redovisning

Eva F. har bokfört de transaktioner som uppstått hittills under 2017. Hon redovisar hur mycket
inbetalningar som inkommit via medlemsavgifter. Vi kan konstatera att vissa inte har betalat trots
att det fått ett extra postutskick.
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7. Kurs i samlingsvård
Ingegerd och Catrin har varit på Öckerö och deltagit i en kursdag avseende samlingsvård.
Informationen från den dagen får skjutas på framtiden då mötet dragit ut på tiden.
8. Ucklumboken på Bokmässan
Ucklumboken har i år funnits tillgänglig att köpa på Bokmässan i Göteborg. Två exemplar såldes
där och via hembygdsföreningens Facebook såldes ytterligare en bok genom ett inlägg med samma
information.
9. Övriga frågor
Föreningens takpannor:
Bengt vill säkerställa att de enkupiga takpannor som finns i lager tillhör hembygdsföreningen.
Beslut: Göran R. ska få i uppgift att för säkerhets skull fråga Holger.
Taket till Sköllunga kvarn:
Vid tidigare styrelsemöte 2017-10-20 beslutades att Håkan tar kontakt med Roger O. för hjälp med
bedömning avseende renoveringsbehovets omfattning på Sköllunga kvarn. Håkan informerar om att
det har varit svårt att få till ett sådant tillfälle men att han arbetar vidare med frågan.
Avverkning vid Sköllunga kvarn:
Vid tidigare styrelsemöte 2017-08-08 fördes dialog avseende att Holger erbjudit att avverka ett
tiotal granar vid Sköllunga kvarn. Syftet var att öka ljus- och luftinsläppet vid kvarnen. Via Rolf A.
återkopplades att hembygdsföreningen ställde sig positiva till förslaget. Avverkningen av granarna
är nu utförd.
Projekt för en mer tillgänglig hembygdskultur:
Styrelsen har under förmiddagen haft besök av projektledaren Andreas Antelid avseende ett
pågående projekt med syfte att skapa en mer tillgänglig hembygdskultur för bygdens folk. Andreas
som är både lärare och arkeolog har tidigare arbetat med ett flertal projekt exempelvis tillsammans
med barn, ungdomar och nyanlända. Besöket upplevdes positivt och hembygdsföreningen kommer
troligen att ha en fortsatt kommunikation under projekttiden fram till 2018-12-31. Mayvor och
Roland Fransson var inbjudna och deltog under aktiviteten.
Städning och höststängning av hembygdsmuseet och Sköllunga kvarn:
Styrelsen har under förmiddagen haft städning och höststängning av museet och kvarnen. Roland
Fransson var inbjuden och deltog under aktiviteten.
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10. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hemma hos Börje klockan 18.00 den 22 november.
11. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 15.30.
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