Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte
Datum:
Tid:
Plats:

2019-03-27
18:00
Hos Eva i Stenungsund

Närvarande på mötet:
Caj Dahlén
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredriksson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Robert Olausson
1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.
2. Finns det områden som styrelsen vill utvecklas inom?
Flera förslag framkommer:
• Studieförbundet Vuxenskolan har utbildningar för ledare till studiecirklar. Catrin
kollar upp.
• Inlands släktforskarförening har tagit kontakt och önskar samarbeta. Ingegerd för
dialog med Inlands släktforskarförening.
• Återställande av den gamla skolsalen i Ucklums hembygdsmuseum. Kan styrelsen
göra ett studiebesök på ett skolmuseum? Kerstin kontaktar Burås skolmuseum på
Orust.
• Informationskarta på föreningens hemsida där Ucklums torp- och backstugor finns
utmärkta. Ingegerd arbetar med inventering av torp- och backstugor. När
inventeringen är klar får möjligheter till karta undersökas.
3. Återkoppling: Distribution av årsprogram 2019
Distributionen av årsprogram har förlöpt väl. Fördelningen av program i norra Ucklum bör
ses över till nästa år. Vissa områden kunde samköras tillsammans med Ucklumgården vilket
var positivt. Samarbetet kan förhoppningsvis utökas ytterligare vid nästa års distribution.
Laminerade årsprogram har satts upp på Ucklums anslagstavlor. De behöver vändas vid
halvårsskiftet.
Mindre justeringar görs i distributionslistan.
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4. Återkoppling: Föreläsning om odling 14 mars
Föreläsningen upplevdes mycket positiv och föreningen nådde ut till en ny målgrupp. Kvällen
var mycket inspirerande och Solgläntans försäljning var ett uppskattat inslag.
En deltagare önskade kännedom om innehållsförteckning på kanelbullarna vid fikastunden.
Något som kan beaktas till framtida evenemang.
5. Inför arbetsdag 13 april
De arbetsuppgifter som är aktuella är:
• Ställa iordning hembygdsmuseet inför säsongen
• Röja sly och gallra runt hembygdsmuseet
• Riva smedjan
• Gödsla och så in gräsfrön i gräsmattan vid hembygdsmuseet
• Montering av anslagstavla vid hembygdsmuseet
• Nya plantor vid entrén till hembygdsmuseet
• Riva upp och köra bort grässvålen på parkeringsplatsen vid hembygdsmuseet
• Rensa upp kring brunnen bakom hembygdsmuseet
Förberedelser:
• Catrin lägger ut evenemanget på Facebook och informerar där om vilka
arbetsuppgifter som behöver utföras. Hon kommer även att ta kontakt med Holger
avseende det sly som behöver röjas på marken som angränsar till hembygdsmuseet.
• Catrin och Kerstin kan eventuellt bidra med plantor lämpliga vid entrén.
• Per-Olof, Gunnar och Håkan bidrar med maskiner för bortforsling av material.
• Håkan samordnar med Börje avseende vilka åtgärder som är lämpliga att vidta på
gräsmattan.
• Robert kan eventuellt bidra med en anslagstavla.
6. Inför ”Prova på fågelskådning 27 april”
Fågelskådaren Per-Anders Ternevall har tyvärr fått förhinder den aktuella dagen och
föreningen är i behov av en ersättare. Robert har kommit i kontakt med fågelskådaren Lasse
Svensson som har accepterat att gå in som ersättare. Catrin har textat skyltar och lägger ut
evenemanget på Facebook.
7. Erbjudande om gåva – Bajamaja
Föreningen har fått erbjudande om att överta en portabel toalett 'Bajamaja'. Den är i behov av
rengöring och viss renovering. Mötet för dialog om att det finns fördelar med en mer
permanent lösning vid Sköllunga lada och kvarn. Markägaren Holger på Ucklums grus har
tillfrågats och har gett tillstånd till att ställa upp toaletten permanent.
Beslut: Mötet beslutar att ta emot gåvan. Håkan ansvarar för att ordna med transport från
nuvarande ägare inom en vecka. Håkan ansvarar även för att renoveringsarbetet blir utfört och
kan då ta hjälp av medlemmar inom föreningen eller andra intresserade.
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8. El/Hängrännor vid Sköllunga kvarn
Elarbetet vid Sköllunga kvarn är beställt av Kjell. Stupröret som fortfarande inte är monterat
kommer att sättas upp. Roger och Hans-Olof har lovat att montera stupröret.
Beslut: Håkan ansvarar för att arbetet blir utfört.
9. Avfuktning av hembygdsmuseet
Robert meddelar att han varit i kontakt med en återförsäljare av avfuktare. Kompletterande
information krävs avseende lokalernas utformning och storlek. Avfuktning kan vara en
lösning avseende att fukthalten överstiger 60% vilket skadar föremålen på hembygdsmuseet,
men ger ingen lösning på önskemålen avseende uppvärmning.
Beslut: Mötet beslutar att se över behovet i lokalerna i samband med arbetsdagen den 13 april.
10. Inbjudan till årsmöte – Bohusläns hembygdsförbund 5 maj Mollösund
Beslut: Mötet beslutar att avstå från deltagande vid årsmötet då den ideella arbetstiden
avseende föreningens aktiviteter och åtaganden behöver prioriteras.
11. Övriga frågor
Årets förening
Stenungsunds kommun kommer premiera ”Årets förening” och den förening som blir utvald
får 20 000 kronor.
Beslut: Catrin formulerar en motivering för nominering av Ucklums hembygdsförening.
Motiveringen skickas till styrelsen via epost för ytterligare justeringar/förslag innan den
lämnas till Stenungsunds kommun.
Trädfällning vid hembygdsmuseet
Information har nått hembygdsföreningen om att ett vindkraftverk kommer att byggas i
Sköllunga. Holger på Ucklums grus och Göran har varit vid hembygdsmuseet och noterat
markeringarna för tomtgränsen. För att möjliggöra transporten av vindkraftverket kommer
samtliga träd mellan parkeringen och vägen att avverkas.
Skylt vid hembygdsmuseet
Hembygdsföreningens besökare har svårt att hitta till hembygdsmuseet och ett flertal boende i
Ucklum vet inte var byggnaden är lokaliserad. Därmed finns behov av en vägskylt. Mötet för
dialog om vilken typ av vägskylt och finner att en från Trafikverket bör vara mest
fördelaktigt. Önskad text på skylten är ”Hembygdsmuseum”.
Beslut: Catrin ombesörjer en ansökan om vägvisning på Trafikverkets hemsida.
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12. Nästa möte
Hos Robert i Panneröd, onsdag 15 maj klockan 18.00.
13. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 20.30.
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