
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum: 2018-01-11 
Tid: 18:00 
Plats: Hos Kerstin i Södra Röd

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. Återkoppling på evenemanget Kvarn(h)Jul – julmingel i Sköllunga kvarn den 7 december.

Evenemanget hade minst 30 besökare inklusive funktionärer. Evenemanget var lyckat och trots
blåsigt och kallt väder under kvällen upplevdes det juldekorerade kvarnhuset mysigt med god
julstämning.  Föreningen bjöd på glögg, pepparkakor och frukt under avslappnade former och
besökarna fick möjlighet att samtala med varandra i lugn och ro tills kvällen på ett naturligt sätt
fasades ut.

Beslut: Mötet beslutar att lägga in evenemanget Kvarn(h)Jul i årsprogram 2018. 

3. Ansökan hos Riksantikvarieämbetet om ekonomiskt bidrag avseende renovering av
norrsidans fasad på Sköllunga kvarn samt för projekt avseende förbättrat skalskydd och
brandsäkerhet i hembygdsmuseet. 

Resultat: Ansökan avseende projekt för renovering av norrväggens fasad avslås pga att bidrag
avseende byggnadsvård ej lämnas. Ansökan avseende projekt för förbättrat skalskydd och
brandsäkerhet i hembygdsmuseet avslås pga nödvändig prioritering i ett högt konkurrensläge. 

Beslut: Catrin undersöker om vi kan söka andra ekonomiska bidrag.

4. Besök på Ucklumskolan den 5 december tillsammans med arkeologen och läraren Andreas
Antelid från projektet ”Det tillgängliga kulturarvet”.

Catrin och Ingegerd har tillsammans med Andreas Antelid träffat lärarna på Ucklumsskolan för att
diskutera hur skola och hembygdsförening kan samarbeta för att öka kunskapen om vårt kulturarv
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Ucklums hembygdsförening
hos bygdens barn. Eventuellt heldagsbesök på hembygdsmuseeum och kvarnhus under våren
diskuterades samt möjlighet för lärarna att komma till museet och låna föremål för att använda i
undervisningen. Andreas kommer att ansvara för kontakten med skolan under år 2018.

Mötet föreslår att föreningen kanske kan ha en kontaktperson för Ucklumsskolan. Förslag finns om
att ställa frågan till Amanda Hjortsberg.

Beslut: Kerstin kontaktar Amanda.

5. Planering inför årsmöte 30 januari 2018 klockan 19.00 på Ucklumgården

Mötet diskuterar dagordningen och innehåll för årsmötet. Klargör även skillnaden i val av
styrelseledamöter  beroende på om de gamla stadgarna bibehålls eller om de nya stadgarna antas. 

Beslut: Catrin tar kontakt med valberedningen och informerar om att alla nuvarande
styrelsemedlemmar samt revisorer är villiga att fortsätta styrelsearbetet om det är årsmötet önskan.
Osäkerhet finns avseende valberedningsgruppen och även kontaktperson för Ucklums Förenade
Föreningar.

Mötet var utannonserat i ST-tidningen den 10 januari och var även sedan tidigare utannonserat på
Facebook.

Eva ansvarar för inköp av kaffe och kaffebröd. Hon hämtar även nyckeln och ber Malin Regisdotter
att kontrollera värmen i lokalen. Vi träffas klockan 17.30 för förberedelser.

Catrin hämtar projektorn från hembygdsmuseet för att lättare åskådliggöra given information. Vi
bedömder att utrustning för mikrofon inte behövs vid detta tilfälle.

6. Ordförandeträff

Catrin informerar om inbjudan till träff för nya ordföranden i hembygdsföreningarna i Bohusläns
Hembygdsförbund. Hon föreslår deltagande i denna träff som är kostnadsfri.

Beslut: Mötet godkänner förslaget om deltagande.

7. Övriga frågor

Offerkällan på Prästgärde kyrkogård
Catrin, Ingegerd och Andreas gjorde den 5 december även ett besök på Prästgärde gamla kyrkogård.
Offerkällan under Staffans predikoberg inspekterades och befanns vara full med jord och grus. Det
är ej tillåtet att rensa offerkällan utan Länstyrelsens tillstånd. Den gamla kyrkogården,
gjutningsplatsen för kyrkklockan samt det gamla gravfältet från järnåldern betraktades. 

Beslut: Börje som är funktionär i kyrkofullmäktige ombeds att där ta upp frågan om offerkällans
bevarande. Den är en viktig företeelse i bygdens kulturarv som bör bevaras för framtiden.
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Ucklums hembygdsförening
Tryckning av årsprogram 2018
Tryckning av årsprogram 2018. Kommunen har erbjudit att kopiera 1 300 exemplar av
årsprogrammet kostnadsfritt. 

Beslut: Mötet beslutar att anta kommunens erbjudande. 

Uppmärksammande om medlemmar som fyller 95 år
Diskussion förs om hur vi ska uppmärksamma våra äldsta medlemmar på bemärkelsedagen.

Beslut: Mötet beslutar att skicka gratulationskort till de medlemmar som i år fyller 95 år och inte
bor i socknen.

Försäkring
Eva uppmärksammar att vi betalar för både byggnadsförsäkring och Anticimexförsäkring.

Beslut: Catrin undersöker om Anticimex ingår i byggnadsförsäkringen.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 7 februari 2018 klockan 18.00 hos Håkan i Hålkekärr.  

9. Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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