
Ucklums hembygdsförening
Styrelsens verksamhetsberättelse år 2017

När föreningen gick in i verksamhetsåret 2017 var det mycket som var otydligt. Funktionen som 
ordförande var fortsatt vakant efter årsmötet den 15 februari. Det fanns osäkerheter avseende vem 
som ansvarade för vad och stämningen upplevdes allmänt uppgiven. Dialog fördes om att 
föreningen kanske skulle behöva upplösas.

Under första halvan av året genomgick styrelsen en omfattande förändring då fyra personer 
tillträdde som tillförordnade funktionärer. Det konstituerande mötet som inte hade genomförts 
tidigare under året, hölls den 16 juli. Den styrelse som har ansvarat för verksamheten under 
merparten av året är:

• Catrin Hulebäck, Tf ledamot och ordförande
• Ingegerd Edvardsson, Tf ledamot och sekreterare
• Eva Fredriksson, Tf ledamot och kassör
• Bengt Hällhag, Ledamot
• Börje Hultberg, Ledamot
• Håkan Fredrikson, Tf suppleant
• Kerstin Olsson, suppleant

Styrelsen har under året haft nio sammanträden. Andra halvan av året har gått i andan av att skapa 
ordning och struktur, men även att öka transparensen och öppenheten i föreningen. 

Under året har styrelsen bland annat:
• Arbetat fram spelregler (finns på hemsidan)
• Tydliggjort ansvarsfördelningen (finns på hemsidan)
• Genomfört en SWOT-analys (finns på hemsidan)
• Tillsett att felet på larmet har åtgärdats
• Sett över byggnadernas brandutrustning
• Haft två städdagar
• Inventerat renoveringsbehovet för föreningens byggnader
• Sökt ekonomiskt stöd för renovering och larm (ej beviljat)
• Rensat stuprännor och tak från mossa samt röjt bort undervegetation
• Tillsett att kvarnens vattenränna har grävts om
• Skickat två styrelseledamöter på kurs om samlingsvård
• Gjort en större översyn av medlemsregistret
• Inventerat nycklar och tillsett nya nyckelkvittenser 
• Tillsett att föreningens ekonomiska redovisning sker digitalt
• Arbetat fram förslag till nya stadgar
• Vidareutvecklat informationen på föreningens hemsida
• Tillsett föreningens närvaro på Facebook
• Annonserat i ST-tidningen, Radio Bohuslän och på stenungsund.se
• Utvidgat samarbetet med Bohusläns hembygdsförbund
• Tillsett att Ucklumboken fanns med på bokmässan i Göteborg
• Tillsett att föreningen fanns representerad på midsommarfirandet i Ucklum
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• Träffat projektledaren för ”Det levande kulturarvet”
• Träffat Ucklumskolans lärare
• Haft dialog med Holger om avverkning av granarna runt kvarnbyggnaden
• Tillgängliggjort föreningens protokoll från 1952-1958
• Planerat årsprogram 2018

Dessutom har nio publika aktiviteter genomförts under året:
20 mars Berättarafton Rolf Andersson berättar om sitt liv och föreningsliv
6 maj Kulturvandring Besök på Smedseröds tingshus
11 juni Öppet hus Hembygdsmuseet var öppet
16 juli Öppet hus Hembygdsmuseet var öppet
13 augusti Öppet hus Hembygdsmuseet var öppet
26 augusti Kvarnens dag Aktiviteter vid Sköllunga kvarn
16 september Kulturvandring Besök på Daffinseröd och jättegrytorna
13 november Berättarafton ”Gösta i Holm” berättar om Svenska 

Sydpolsexpeditionen
Föreningen firar 60 års dag

7 december Kvarn(h)Jul Julmingel på Sköllunga kvarn

Medlemsantalet under år 2017 uppgick till 248 betalande medlemmar samt 5 ständiga medlemmar, 
totalt 253 medlemmar. Medelåldern i föreningen var 68 år.

2018-01-07

Catrin Hulebäck, Tf ordförande
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