
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2018-02-07 
Tid: 18:00 
Plats: Hos Håkan i Hålkekärr

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

Frånvarande:
Eva Fredriksson

Inbjudna:
Roland och Majvor Fransson
Göran Risberg

1. Godkännande av dagordning   
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

2. Återkoppling på Årsmötet 2018 i Ucklumgården 30 jan 2018
Årsmötet och upplägget av dagordningen upplevdes mycket bra. Värmen i lokalen fungerade bra. 
Kaffet var varmt och fikabrödet räckte till och blev över. Responsen från medlemmarna var positiv.

3. Konstituering av styrelsen
Beslut: 
Mötet väljer Ingegerd Edvardsson till sekreterare.
Mötet väljer Eva Fredriksson till kassör.

4. Val av firmatecknare för föreningen
Beslut: 
Mötet väljer ordförande Catrin Hulebäck XXXXXX-XXXX till firmatecknare.
Mötet väljer kassör Eva Fredriksson XXXXXX-XXXX till firmatecknare.
Firmatecknarna äger rätt att teckna föreningenen enskilt.
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5. Ansvarsfördelning för styrelsen
Catrin läser upp ”Ansvarsfördelningen för styrelsen” tidigare beslutad 2017-07-16.
Beslut: Mötet beslutar att ansvarsfördelningen ska fortsätta att gälla utan förändring.

6. Sammanträdesplan för styrelsen
Catrin lämnar ut förslag avseende sammanträdesplan för styrelsen inför år 2018. (Se bilaga)
Beslut: Mötet godkänner sammanträdesplanen.

7. Distribution av årsprogram 2018
Årsprogrammen fördelas enligt körschema och antal hushåll. (Se bilaga)
Upptäcks att bankgironumret på årsprogrammet har fått en siffra för mycket. 
Beslut: Vi justerar detta manuellt. Det står rätt bankgironummer på bankgiroavin.

8. Övrigt
Renovering av kvarnhuset
Catrin har skickat in ansökan till Thordénstiftelsen avseende renovering av kvarnhusets norrvägg 
och tak. Bekräftelse på mottagen ansökan har kommit.

Redskapsskjulet
Redskapsskjulet behöver rengöras och inventarierna dammas av. Förslag att utföra detta på 
arbetsdagen under våren. 
Beslut: Mötet beslutar att rengöra redskapsboden på arbetsdagen under våren.

Inkopplat vatten i hembygdsmuseet
Mötet för dialog om varför det i nuläget inte finns vatten i hembygdsmuseet.

Inför berättarafton 14 mars
Arkeologen Andreas Antelid har ställt en förfrågan om det finns forntida fynd från trakten som kan 
visas upp på berättarafton. Det har funnits sådana föremål tidigare på museet, var finns de? Troligen
i skolsalen.

Föremål av rosmålaren
Föreningen äger några föremål av rosmålaren Peter Elfström som bodde i Ucklum under flera 
perioder. Det bör finnas en brudkista, hörnskåp och en bricka. Det informeras även om att det finns 
en brudkista av rosmålaren på Stenungsunds kulturhus (ej föreningens).

9. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte 7 mars 2018 klockan 18.00 hos Eva i Stenungsund.  
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10. Mötets avslutande

Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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