Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2019-02-13
18:00
Hos Håkan i Hålkekärr

Närvarande på mötet:
Caj Dahlén
Catrin Hulebäck
Håkan Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Robert Olausson
Frånvarande på mötet:
Eva Fredriksson
1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.
2. Spelregler
Styrelsens spelregler fastställda 2017-08-08 lästes upp. (Se bilaga)
Beslut: Mötet beslutar att tidigare fastställda spelregler fortsätter gälla.
3. Ansvarsfördelning inom styrelsen
Styrelsens ansvarsfördelning fastställd 2017-07-16 – för ordförande, sekreterare och kassör –
lästes upp. (Se bilaga)
Beslut: Mötet beslutar att tidigare fastställd ansvarsfördelning fortsätter gälla.
4. Distribution av årsprogram 2019
Årsprogrammen fördelas enligt distributionslista. (Se bilaga)
Catrin kontaktar Västkustens tryckeri för laminering av ett antal årsprogram som ska sättas
upp på anslagstavlor.
5. El/Hängrännor vid Sköllunga kvarn
Elarbetet vid Sköllunga kvarn är ännu ej utfört. Stupränna saknas fortfarande från taket
ovanför kvarnhjulet. Håkan meddelar att dessa arbeten kommer att utföras.
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6. Övriga frågor
Uppvärmning av museet
Robert har varit i kontakt med kunnig på kulturbyggnader som föreslagit installation av
avfuktare i hembygdsmuseet för att ytterligare säkerställa bevaringen av träföremål. Troligt
krävs ett flertal avfuktare för att tillse god avfuktning i lokalen.
Beslut: Robert undersöker olika alternativ för fortsatt dialog på nästkommande möte.
Avtackning av tidigare styrelseledamöter
Tidigare ledamöter Bengt Hällhag och Börje Hultberg bör avtackas efter gott och mångårigt
styrelsearbete.
Beslut:
Ingegerd ordnar med blommor och besök till Bengt Hällhag. Kerstin ordnar med blommor
och besök till Börje Hultberg.
Planering inför berättarafton 14 mars
• Catrin har bokat Ucklumgården och även ordnat med annonsering inför evenemanget.
Hon tar kontakt med Åke Wikström om behov av eventuell projektor samt skickar
meddelande till Ditte avseende värmen i lokalen under evenemanget.
• Eva ordnar med kaffe och bullar.
• Kerstin och Håkan Olsson ansvarar för ljudet i lokalen.
Funktionärer träffas klockan 17.30 för iordningställande av lokal och fika.
7. Nästa möte
Hos Eva Fredriksson i Stenungsund 27 mars klockan 18.00. Samåkning från Håkan i
Hålkekärr klockan 17.30.
8. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 20.30.
Protokollet är justerat och godkänt
Datum:

_____________________________
Sekreterare
Ingegerd Edvardsson
www.hembygd.se/ucklum

Plats:

_____________________________
Protokolljusterare
Catrin Hulebäck
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