Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2018-05-07
18:00
Hos Eva på Näbbabergsstigen, Stenungsund

Närvarande på mötet:
Bengt Hällhag
Börje Hultberg
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.
2. Styrelsemöte 2018-03-07
Det styrelsemöte som tidigare planerats 2018-03-07 ställdes in.
3. Uppföljning inbetalda årsavgifter
Föreningen har 38 medlemmar från år 2017 som ännu inte betalt in årsavgiften. Catrin har skickat
ut mail till de med mailadress (23 stycken) och under mötet ordnar vi med brev till de återstående.
Föreningen har hittills fått 28 nya medlemmar i år.
Föreningen har mailadresser till cirka 300 personer boende i Ucklum som inte är medlemmar.
Catrin skickar ut en inbjudan om att bli medlem i Ucklums hembygdsförening.
4. Återkoppling berättarafton 14 mars
Evenemanget hade 48 besökare: 24 män och 24 kvinnor. Arkeologen Andreas Antelid berättade om
forntiden i Bohuslän med kopplingar till Ucklum. Hur livet har förändrats för människorna i
området, från de första bosättningarna på stenåldern fram till och med vikingatiden.
Reflektioner:
• Besökarna var positiva till föredraget och möjligheten fanns där att ställa frågor.
• Vi fick ökad kunskap och medvetenhet om vårt allra äldsta kulturarv: våra gravfält som är
belägna på flera av socknens högsta punkter. Hur de allra tidigaste besökarna i vår socken
bodde vid kusten men använde våra marker till jakt.
• Evenemanget lockade besökare bosatta utanför Ucklum.
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Hade varit intressant med ännu mer historisk lokal anknytning.
Lokalen på Ucklumgården fungerade bra.

5. Återkoppling forntida föremål i föreningens ägo
Några enstaka forntida sten- och flintföremål har hittats i museet vilka fanns tillsammans med bitar
av slagg. Tyvärr saknas i nuläget märkning av föremålen med beskrivning och ursprungsplats.
6. Återkoppling från kulturvandring 5 maj
Kulturvandringen hade 71 deltagare, fördelat på 33 män och 38 kvinnor. Vi vandrade i området
kring Smedseröd, Tolseröd och Sandbacka. Besök gjordes vid Bellmanseken, jättegrytan på
Smedseröd, gården Berg och en del äldre boplatser samt gravfältet på Smedseröd. Vid Sandbacka
mötte Sture Svedberg upp med traktor och kärra för återfärd till tingshuset. En del av gruppen
promenerade tillbaka i det fina vädret.
Tomas och Karin bjöd på kaffe och mycket välsmakande fika i Smedseröd tingshus, till alla trötta
och hungriga vandrare. Berättelsen om tingshusets och gästgivargårdens historia lästes upp. Märta
Hilmersson läste upp brevet som Ljugar-Anna skickade till K.I. Sköldén. Tomas bjöd alla besökare
att komma upp på tingshusets vind för att beskåda många av de gamla föremål som funnits i huset.
Hela dagen upplevdes mycket positiv av besökarna. Det fanns möjlighet för besökarna att skänka en
gåva – i Polis gamla smörbytta – till Ucklums hembygdsförening. Gåvorna inbringade 1 378
kronor. Dessutom såldes två Ucklumböcker och vi värvade nya medlemmar.
Reflektioner:
• Vädret var fantastiskt soligt, varmt och vackert.
• Det kom många fler besökare än förväntat.
• Kulturvandringen lockade besökare i alla åldrar, från 5 år till 94 år.
• Berättelserna vid varje sevärdhet var uppskattade och många följdfrågor ställdes. Några bad
om tillgång till berättarmaterialet, vilket har publicerats på föreningens hemsida.
• Traktorfärden var mycket uppskattad.
• Tomas och Karin visade stor generositet och tog mycket väl hand om alla gäster.
• Evenemanget inspirerar till eventuellt kommande aktiviteter i tingshuset.
Beslut: Föreningen sätter in dagens ros i ST-tidningen till Tomas och Karin. Börje ordnar med
beställningen.
7. Planering inför arbetsdag 18 maj
Köket i hembygdsmuseet samt redskapsboden kommer att prioriteras.
Beslut: Håkan tar hjälp av Göran Risberg för att lägga upp en arbetsplan avseende arbetet med
redskapsboden.
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8. Planering inför besök från Ucklumsskolan 31 maj
Föreningen har inte fått återkoppling från Ucklumsskolan. Om de kommer på besök 31/5 behöver
vattenrännan till kvarnen krattas ur. Håkan föreslår att en arbetsgrupp hanterar det i så fall.
Beslut: Kerstin försöker få tag i föreningens kontaktperson för skolan, Amanda, för att få närmare
besked.
9. Planering inför Öppet museum och plantbytardag 3 juni
Föreningen kommer att ställa ut bord till de personer som vill byta, köpa eller sälja plantor i egen
regi. Alla besökare kommer att bjudas på kaffe och våffla.
Beslut: Eva F. och Börje ansvarar för våffelgräddningen. Catrin och Kerstin kommer ta med plantor
för försäljning.
10. Spåna kring marknad/underhållning på Kvarnens dag
Camilla Karlsson är tillfrågad och kommer eventuellt. Hon säljer bland annat örter och ekologiska
hudvårdsprodukter.
Beslut:
• Catrin frågar: Pelle och Ann-Britt som håller på med biodling.
• Börje frågar: Christina Rynmark som har presentbutik. Han frågar dessutom slöjdaren Bengt
Eriksson.
• Catrin och Ingegerd frågar: Åke Wikström som har handelsbod med bland annat ekologiska
grönsaker i Södra Huveröd.
• Håkan, Kerstin och Göran R. undersöker möjligheten till musikunderhållning.
11. Bidrag från Thordénstiftelsen
Föreningen har från Thordénstiftelsen fått bidrag på 20 000 kronor till material för renovering av
norrväggen och taket på Sköllunga kvarn. Göran R. har pratat med Leif Wallin på sågen. Det är i
nuläget oklart hur föreningen kan köpa in brädor av rätt sågning då dessa är bristvara.
Beslut: Catrin, Ingegerd, Håkan och Göran fortsätter dialogen om brädor 8/5 klockan 17:30.
12. Återkoppling skadedjursförsäkring
Skadedjursförsäkring ingår ej i försäkringen via Sveriges Hembygdsförbund, varför sådan har
tecknats separat via Anticimex.
13. Ny plattform för hemsidan
Sveriges Hembygdsförbund håller på att bygga upp en plattform för föreningarnas hemsidor. Catrin
har upptäckt en del fel i det nya verktyget och har meddelat förbundet. Innan felen är åtgärdade kan
inte den nya sidan publiceras.
14: Svar till Ucklums Grus avseende samråd om deponi i Huveröd
Beslut: Föreningen har inga synpunkter i nuläget.
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15. Ny dataskyddsförordning
En ny dataskyddsförordning kommer att gälla från 25 maj. Catrin har skrivit fram ett förslag
"Riktlinjer för hantering av register".
Beslut: Mötet beslutar att anta förslaget.
16. Uppdaterad offert - inbrottslarm och brandlarm
Catrin begärde i början av året en ny offert avseende inbrottslarm och brandlarm eftersom den
tidigares giltighetsperiod passerat. Att larm ska installeras är sedan tidigare beslutat av årsmötet.
Hembygdsförsäkringen kommer ersätta 20 % av installationsavgiften (max 5 000 kronor).
Beslut: Mötet beslutar beställa enligt offerten. Catrin tar kontakt med leverantören.
17. Ansvarig för systematiskt brandskyddsarbete
Föreningen har behov av en person som ansvarar för och utför systematiskt brandskyddsarbete.
Håkan tillfrågas och antar erbjudandet.
Beslut: Mötet beslutar att tillsätta Håkan att ansvara för systematiskt brandskydd.
18. Tavla skänkt till hembygdsföreningen
Hembygdsföreningen har som gåva fått en tavla från Siv Berntsson i Grössbyn. Tavlan har tidigare
hängt på Ucklums motell och är målad av konstnären Skarås. Motivet föreställer en vy ut över
Herrgusseröd sett från Ölsåsen. Skarås lär enligt uppgift ha vistats i Ucklum ibland och bodde då
troligtvis på motellet. Tavlan överlämnades till föreningen i samband med en berättarafton på
Ucklumgården och är nu upphängd där. Tavlan passar bra där eftersom Ucklumgården ligger i
Herrgusseröd. Ucklums hembygdsförening äger tavlan.
Beslut: Mötet beslutar att tavlan i nuläget får hänga kvar på Ucklumgården i Herrgusseröd.
19. Information: Omstrukturering av arkivet
Ingegerd har under vårvintern arbetat med att städa och omstrukturera materialet i arkivet. Syftet är
att få en bättre ordning och bättre överblick över vad som finns samt att frigöra plats. Arbete pågår
även med att katalogisera det material som finns. Därefter kan en förteckning av arkivets innehåll
publiceras på föreningens hemsida. Ingegerd har fört dialog med Elisabet Sandberg Niklasson,
arkivchef på Bohusläns Föreningsarkiv avseende vad som ska arkiveras och vad som ska gallras.
20. Övriga frågor
Förfrågan från revisor angående vårt elavtal
Föreningens revisor har kontaktat kassören med förfrågan om föreningen har ett fördelaktigt elavtal.
Eva har kontrollerat och funnit att föreningen har ett fördelaktigt elavtal.
Beslut: Mötet beslutar att behålla nuvarande elavtal tills vidare.
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Inbjudan från kulturarvsprojektet ASK och Andreas Antelid
Föreningen är inbjuden att delta lördagen den 2/6 på familjedag på kulturhuset Fregatten. Möjlighet
finns att då presentera föreningen. Samma vecka är två aktiviteter redan inbokade:
• Torsdag 31/5
Besök från Ucklumsskolan på museet och kvarnen
• Söndag 3/6
Plantbytardag / Öppet museum
Föreningen behöver prioritera de ideellt arbetande medlemmarnas tid.
Beslut: Mötet beslutar att tacka nej till inbjudan. Catrin återkopplar till Andreas.
Värmen i arkivet
Catrin har tillsammans med elektriker Kjell Sigvardsson besökt arkivet för att utreda varför värmen
inte fungerar tillfredsställande. Det visade sig att elementet i det yttre rummet inte fungerar.
Ytterligare ett elementet finns inne i arkivet, vilket är blockerat av ett arkivskåp som hindrar god
funktionalitet.
Beslut: Mötet beslutar att elementet i det yttre rummet ska monteras ner, kasseras och inte ersättas.
En mindre arbetsgrupp behöver hjälpas åt att möblera om i arkivet för att säkerställa rätt temperatur
och minska risken för fukt.
Studieförbundet vuxenskolan
Studieförbundet vuxenskolan beviljar föreningen bidrag om vi bedriver studiecirkel. Diskussion
förs huruvida befintlig aktivitet med tisdagspromenaderna kan betraktas som studiecirkel. Lärande
och kunskap om hembygden står i fokus under promenaderna samtidigt som det är en social
aktivitet som främjar hälsa.
Beslut: Catrin tar kontakt med Studieförbundet Vuxenskolan och frågar om tisdagspromenaderna
kan betraktas som studiecirkel.
21. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte hos Bengt Hällhag på Kalvhagen i Svenshögen den 18 jun 2018 klockan 18.00.
22. Mötets avslutande.
Mötet avslutas klockan 21.00.
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