
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2017-11-22 
Tid: 18:00 
Plats: Hos Börje

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

Frånvarande vid mötet:
Bengt Hällhag

1. Godkännande av dagordning   

Beslut: Mötet godkänner dagordningen. 

2.   Återkoppling från berättarafton 13 november/ Föreningen fyller 60 år

Evenemanget hade 42 besökare inklusive funktionärer. Catrin hälsade besökarna välkomna
och berättade om hembygdsföreningens historia: från Hembygdsgillets uppstart redan år 1952
fram till nutid.

Föreläsningen av Gösta Holm om Svenska sydpolsexpeditionen upplevdes både intressant och
rolig. Bildvisningen skedde med föreningens egen projektor som fungerade väl.

Vi hurrade för alla de män och kvinnor som under 60 år skänkt av sin arbetskraft och tid för
att hjälpa till att på olika sätt bevara Ucklums kulturarv. Vi hurrade och sjöng dessutom för
socknens äldste, Bertil Carlsson, som nyligen firat sin 95-årsdag och besökte Ucklumgården
denna kväll. Föreningen bjöd på kaffe, tunnbrödssmörgåsar och tårta till alla besökare.

Positivt: Att lottförsäljning inte förekom. Antalet smörgåsar och tårtor var väl avvägt. Att det
kom intresserade personer utifrån med specialintresse för Svenska sydpolsexpeditionen. 

Negativt: Lokalen på Ucklumgården var kall. Kaffekannorna höll inte värmen. Dessutom
hade det kanske varit bra med mikrofon och högtalare.
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Beslut: Problemet med kylan i lokalen tas upp till diskussion med ansvarig uthyrare för
Ucklumgården inför nästa förhyrning.

3. Ekonomisk redogörelse samt medlemsregister

Eva redogör för föreningens ekonomi under innevarande år (januari-september). Föreningen
har i nuläget 160 473 kr i tillgångar (kassa och bank). Vi har för närvarande cirka 246
betalande  medlemmar samt ett ytterligare antal ständiga medlemmar. En del har fortfarande
inte betalt in medlemsavgift, trots extra brevutskick. Önskemål finns om att få in så många
mailadresser som möjligt av medlemmarna för att kunna nå medlemmarna på ett enklare sätt. 

4. Ständiga medlemmar

Definitionen av ”Ständig medlem” förtydligas:

1. Medlem som fyller 90 år befrias från medlemsavgift.

2. Medlem som i förväg inbetalat livslång medlemsavgift.

Beslut: Mötet beslutar att definitionen för ständiga medlemmar gäller fortsättningsvis och att
den ska skrivas in i i förslaget till nya stadgar inför årsmöte 2018.

5. Brandutrustning

Föreningen har i nuläget tre stycken brandsläckare i hembygdsmuseet som nu håller på att gå
över på ”rött”. Det bör finnas minst en pulversläckare (6 kg) på varje våningsplan där
besökare uppehåller sig. Det samma gäller även Sköllunga kvarn. Antalet brandsläckare
behöver därmed kompetteras. Catrin har kontrollerat godkända släckare och jämfört priser.
Det är mer ekonomiskt fördelaktigt att köpa nya brandsläckare än att fylla de befintliga. Mest
prisvärt är just nu IKEA som säljer godkända pulversläckare 6 kg för 299 kr styck.

Behovet är:
1 styck Hembygdsmuseets vind
2 styck Hembygdmuseets entréplan (ytterdörren och nödutgången)
1 styck Hembygdsmuseets arkiv
2 styck Sköllunga kvarn

Beslut: Mötet beslutar att köpa in 6 stycken pulversläckare á 6 kg på IKEA för 299 kr styck.
Eva och Lennart ansvarar för inköpet.
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6. Planering inför Kvarn(h)jul torsdag 7 december

Ansvarsfördelning: 
Börje: Inköp av glögg, pepparkakor, med mera.
Catrin: Annonsering på Facebook, ST-tidningen, Radio Bohuslän, Stenungsunds kommun.
Göran R: Parkeringsvakt 

De som vill hjälpa till med förberedelserna träffas onsdag 6 december kl 14.00 vid Sköllunga
kvarn. Ta gärna med rekvisita som skapar en fin julstämning.

7. Årsprogram 2018 

Innehåll: Tillsammans fortsätter vi arbetet med planering av föreningens aktiviteter inför
årsprogram 2018. Det mesta är klart men några mindre oklarheter kvarstår. Antalet aktiviteter
är lika som tidigare år. 

Beslut: Mötet beslutar att även lägga in arbetsdagarna på årsprogrammet. Syftet är att öka
delaktigheten för medlemmarna och minska arbetsbelastningen för styrelsen.

Layout: Vi för dialog om ett snyggare utseende på årsprogrammet som kanske bidrar till att
det hamnar på kylskåpsdörren istället för att bli bortglömt eller slängt. Catrin kollar upp vilket
antal som behövs och var det kan tryckas.

Distribution: Catrin har gjort en kostnadsförfrågan till PostNord avseende hjälp med
distribution av årsprogram 2018. Anledningen är att arbetsuppgiften har setts som
betungande. Årsprogrammet distribueras i två geografiska områden:

• Hela 444 94 Ucklum 
• Delar av 444 97 Svenshögen 

PostNord kan endast distribuera i hela områden (oadresserat) vilket innebär att endast Ucklum
kan vara aktuellt för tjänsten. Kostnaden för området Ucklum innefattar 378 hushåll och
uppgår till 947,40 kronor. Det har kommit erbjudande om hjälp med distribrution från
föreningens medlemmar.

Beslutet: Mötet beslutar att föreningen fortsätter att distribuera årsprogrammet i egen regi.

8. Riskanalys

Punkten omformas och tas upp vid möte längre fram.
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9. Övriga frågor

Besök från Bohusläns hembygdsförbund
Ingegerd och Catrin har tagit emot en arbetsgrupp från Bohusläns hembygdsförbund som
arbetar med temat ”Dialogen med medlemmarna”. Arbetsgruppen har följt föreningens arbete
under de senaste åren och uttryckt positiv respons över det förändringsarbete som skett under
2017. Dialogen med arbetsgruppen upplevdes positiv.

Hembygdsgillets protokoll 1952-58
Catrin arbetar vidare med att tolka och skriva av Hembygdsgillets protokoll åren 1952-58.
Detta med syfte att kunna göra materialet mer tillgängligt för hembygdsintresserade personer.
Protokollen innehåller bland annat många ovärderliga berättelser av Abel Kalin med flera.

Förfrågan om gåva till föreningen
Torpet Bråten under norra Huveröd har bytt ägare och i samband med detta ville den nya
ägaren bli av med ett gammalt tröskverk. Eftersom tröskverket är annorlunda och speciellt
konstruerat så har hembygdsföreningen fått en förfrågan om att ta emot det som gåva.
Föreningen ska värna om föremål som belyser ortens folkliv och odlingshistoria. Föremålen
ska dessutom ha en historia (härkomst och bakgrund). För närvarande har Agne Olander tagit
hand om tröskverket. Är föremålet en tillgång för föreningens samling och finns det plats för
förvaring? Inget beslut fattas under mötet.

10. Nästa styrelsemöte 

Nästa styrelsemöte hemma hos Kerstin klockan 18.00 den 14 december 2017.

11. Mötet avslutas

Mötet avslutas klockan 21.30.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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