
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum: 2019-01-24
Tid: 18:00
Plats: Hos Kerstin i Södra Röd

Närvarande på mötet:
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson

Frånvarande på mötet:
Bengt Hällhag
Börje Hultgren

1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

2. Återkoppling från Kvarn(h)jul 6 december
Vädret var kallt och regnigt. Evenemanget som hade 42 deltagare upplevdes positivt av både
funktionärer och besökare. Den nya och vackert ljussmyckade träbron bakom
kvarnbyggnaden fanns på plats och besöktes av de flesta besökarna.

Reflektioner: 
Det var för få funktionärer (endast fyra stycken) som hjälpte till vid kvarnen dagen före
evenemanget vilket upplevdes tungt. 

Den nyinstallerade trefaskontakten brände sönder och därmed löste jordfelsbrytaren ut med
strömavbrott som följd en timma före evenemangets början. Problemet kunde dock lösas i tid.

3. Träbro vid Sköllunga kvarn
Under en tid har det funnits en idé om en träbro över vattenutflödet bakom kvarnbyggnaden.
Dels för att lättare kunna följa vart vattnet tar vägen, dels för att lättare ta sig till norrsidan av
kvarnbyggnaden. Gunnar Axelsson har byggt en vacker träbro och ordnat med montering av
den samma med hjälp av Andreas Ostwald. Arbetskostnaden skänks och byggnadsmaterialet
på 2 200 kronor bekostas av hembygdsföreningen. 

4. El/Hängrännor vid Sköllunga kvarn
Det saknas fortfarande en hängränna från taket på östersidan om kvarnhjulet. Hans-Olof
kommer tillsammans med Roger Olsson att åtgärda detta inom en snar framtid.
Det söndriga trefaskontakten behöver åtgärdas i kvarnhuset. 

Beslut: Håkan tar kontakt med Kjells El.
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Ucklums hembygdsförening
5. Årsprogram 2019
Innehåll: Styrelsens förslag till årsprogram (verksamhetsplan) är klart inför årsmötet.

Tryck: Möjlighet att trycka årsprogrammen kostnadsfritt via Stenungsunds kommun erbjuds
inte längre. Dialog har förts med Västkustens tryckeri som lämnat offert på 2 700 kronor
exklusive moms för 1 500 exemplar. Trycket blir dubbelsidigt i färg på 170-200 grams
bestruket papper.

Avier för BankGiro: Det är endast ett fåtal som använder pappersavi vid inbetalning av
årsavgiften. Både BankGiro och Swish framgår av årsprogrammet. Förslag finns att utesluta
avierna från distributionen.

Reflektioner: Det kan vara så att vissa medlemmar, främst ur den äldre generationen,
fortfarande använder pappersavierna. Pappersavierna uppfattas kanske även som en
uppmaning att betala medlemsavgiften. Uppmaning och påminnelser om betalning når i
nuläget ut även via Facebook.

Beslut: Mötet beslutar att Eva ska se över hur många, och vilka medlemmar som betalar via
pappersavi.

6. Inför årsmöte 30 januari klockan 19:00 på Ucklumgården
Mötet diskuterar dagordning och innehåll för årsmötet. 

Verksamhetsberättelse: Mötet ser över och godkänner utkastet till verksamhetsberättelse.
 
Ekonomisk rapport: Eva redogör för resultaträkningen 2018. Catrin kommer att föredra
resultaträkningen på årsmötet.

Revisionsberättelse: Revisorerna har genomfört granskning och kommer att redogöra för
revisionsrapporten på årsmötet. 

Arvoden: Mötet beslutar att föreslå årsmötet att styrelsen inte yrkar något arvode.

Val av funktionärer: På kommande årsmöte är det val avseende tre ledamöter (ledamot 2, 3,
4), en ordförande, två revisorer samt två i valberedningen varav en sammankallande. Catrin
har varit i kontakt med valberedningen (Ragnar och Susanne) ett flertal gånger och de har nu
meddelat att de har förslag till samtliga.

Styrelsens förslag: Eva har haft en dialog med Bukowski Auktioner avseende de
värdehandlingar som förvaras i föreningens bankfack. Dialog kommer att föras på årsmötet
avseende hur värdehandlingarna ska hanteras framöver.

Inkomna motioner: Inga motioner har inkommit till styrelsen inför årsmötet.
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Ucklums hembygdsförening
Årsavgift 2020: Mötet ser ingen anledning att föreslå årsmötet någon justering av årsavgiften
avseende medlemskap år 2020.

Budget/verksamhetsplan: Beslut: Eva beräknar budget för innevarande år. Mötet diskuterar
möjlighet och budgetera kostnad för att dra in vatten i hembygdsmuseet.

UFF-representant: Mötet ställer sig frågande till om hembygdsföreningen behöver ha en UFF-
representant. Dialog kommer att föras på årsmötet.

Fika: Föreningen bjuder på kaffe och bulle till medlemmar på årsmötet. Förslag har inkommit
om att även bjuda på smörgåstårta. Kerstin ordnar med beställning av smörgåstårta och bullar.
Eva ordnar med inköp av kaffe och citron. Vid tisdagspromenaden dagen innan hjälps vi åt att
kontrollera värmen i lokalen. Styrelsen träffas klockan 17.30 för förberedelser.

7. Övriga frågor
Brandsläckare: Frida Stefansdotter har hämtat ytterligare en brandsläckare på Bohusläns
museum enligt tidigare beslut.
Beslut: Mötet beslutar att placera den i hembygdsföreningens vagnsskjul.

Skogsdungen bakom Sköllunga kvarn: Enligt tidigare styrelsebeslut har Göran Risberg nu fört
en ny dialog med Holger på Ucklums grus avseende skogsdungen bakom Sköllunga kvarn.
De har nu kommit till en uppgörelse där hembygdsföreningen har tillstånd att avverka
skogsdungen i egen regi.

8. Nästa möte
Konstituerande möte kommer att hållas direkt efter årsmötet. Vid det tillfället beslutas även
om datum för nytt styrelsemöte.

9. Mötet avslutas 
Mötet avslutas kl. 20.30.

Protokollet är justerat och godkänt
Datum:          Plats:

_____________________________ _____________________________
Sekreterare Protokolljusterare
Ingegerd Edvardsson Catrin Hulebäck
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