Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2018-11-28
18:00
Hos Börje i Norra Hålkekärr

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. Återkoppling från filmvisning Tjuvjägaren 22 november
Besökarna upplevde filmvisningen positiv. 42 personer deltog. Filmen visade gamla miljöer,
föremål och en tidsanda som beskrev forna tiders klassamhälle. Föreningen bjöd på popcorn och
festis, kaffe och bulle. Filmens ljud upplevdes något svajigt.
3. Inför Kvarn(h)Jul 6 december
Styrelsen tar med passande rekvisita såsom exempelvis, ljuslyktor, dukar, ljusslingor, julgrupper,
eldkorgar, ved och fårfällar.
• Catrin ordnar med annonsering
• Ingegerd och Göran tar med granris
• Kerstin ordnar med gran
• Catrin tar med kokplatta och ordnar julmusik
• Ingegerd kokar en tv-kanna kaffe
• Ingegerd handlar kolonialvaror och livsmedel
• Håkan ordnar med belysning vid ladugårdsgaveln
• Eva köper marschaller som ska vägleda besökarna till Skölluga kvarn
Beslut: Styrelsen träffas 5/12 klockan 14 för att städa och pynta kvarnen. Styrelsen träffas 6/12
klockan 17.30 innan evenemanget.
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4. Nytt larm- och brandlarm
Trust Security har installerat ett nytt brand- och inbrottslarm i hembygdsmuseet. Rutinerna för
larmet gås igenom med berörda.
5. Elarbete vid Sköllunga kvarn
Elarbete har utförts vid Sköllunga kvarn samt att vissa åtgärder har utförts i ladan där föreningen
har Kvarnens Dag. Kjells El har utfört åtgärderna och även sponsrat med visst material.
6. Nyckelinventering och förvaring
Catrin och Ingegerd har inventerat samtliga föreningens nycklar, märkt upp dem med nya
nyckelbrickor och bytt till ett mer säkert förvaringsställe.
7. Ytterligare brandsläckare i gåva
Bohusläns hembygdsförbund erbjuder ytterligare en brandsläckare till hembygdsföreningarna.
Föreningen har återkopplat att ytterligare brandsläckare tas emot. Den finns att hämta på Bohusläns
museum efter 10 december. Frida Stefansdotter ska tillfrågas om hon har möjlighet att hämta den
för vidare transport till hembygdsmuseet.
8. Årsprogram 2019
Förslaget till årsprogram inför årsmötet är i stort sett klart. Några datum kvarstår att fastställa och
viss ytterligare dialog behöver föras avseende vissa aktiviteter.
Beslut: Föreningen kommer inte att bjuda på våfflor under ”Öppet museum” eftersom det upplevs
som ett stort stressmoment för de som arbetar ideellt nu när det kommer så många besökare.
Föreningen kommer att ta betalt för fika vid dessa tillfällen.
9. Uppskattning till personer som arbetar ideellt
Dialog förs kring vilket förhållningssätt föreningen bör ha vid uppskattning till personer
arbetar ideellt i föreningen.

som

Beslut: Mötet beslutar att på årsmötet tacka alla de personer som under året bidragit med ideellt
arbete i föreningen.
10. Asfaltering
Vägen in till pålfabriken och grusgropen är nu belagd med asfalt. Det bör vara positivt även för
hembygdsföreningen som framöver bör slippa mycket damm från grusvägen.
11. Rådstugan
Börje informerar om att Rådstugan i Ucklum kommer att upphöra.
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12. Handlingar
De handlingar som finns bland föreningens tillgångar och förvaras i bankfack håller på att vittra
sönder av ålderdom. Flera har varit skadade sedan de donerades till föreningen.
Beslut: Eva får i uppdrag att värdera handlingarna exempelvis genom kontakt med Göteborgs
auktionsverk. Årsmötet beslutar därefter om vidare hantering.
13. Årsmöte
Mötet beslutar om datum för årsmöte: Onsdag 30 januari 2019 klockan 19.00 i Ucklumgården.
Catrin ordnar med bokning av lokalen.
14. Nästa möte
Torsdag 24 januari klockan 18.00 hos Kerstin i Södra Röd.
15. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.00.

Protokollet är justerat och godkänt
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