
Ucklums hembygdsförening
Protokoll: Styrelsemöte

Datum: 2019-07-03
Tid: 18:00
Plats: Hos Caj i Qvatroneröd

Närvarande på mötet:
Caj Dahlén
Catrin Hulebäck
Eva Fredriksson
Håkan Fredrikson
Ingegerd Edvardsson
Kerstin Olsson
Robert Olausson

1. Godkännande av dagordning
Beslut: Mötet godkänner dagordningen.

2. Resultatrapport
Eva redovisar resultatrapporten avseende den ekonomiska situationen i hembygdsföreningen
vid halvårsskiftet. Resultatrapporten visar ett överskott om cirka 16 000 kronor.

3. Medlemsregistret
Eva meddelar att hembygdsföreningen vid halvårsskiftet har 282 betalande medlemmar. Det
innebär en ökning med tio betalande medlemmar jämfört med föregående år. Tidigare
medlemmar som inte har inbetalt årsavgift har fått påminnelse via epost. Dessutom har ett
flertal Facebook inlägg publicerats med uppmaning om att inbetala årsavgift.

4. Återkoppling från ”Viskväll med Gåke” 22 maj
Smedseröds tingshus fylldes till sista plats med omkring 75-90 besökare. Evenemanget var
mycket uppskattat och upplevdes roligt. Gåke underhöll med sång och gitarr omväxlande med
trevliga historier utifrån Flatön. Lokalen fungerade väl för denna typ av underhållning.
Kaffepausen upplevdes något stökig eftersom både servering och utplockning av disk skedde
på samma plats i lokalen. Serveringen hade möjligen kunnat flyttas till den östra entrén.
Arbetet kan även förenklas genom att funktionärer går runt och bjuder på påtår. Något att
beakta inför kommande evenemang på tingshuset. 

5. Återkoppling från ”Bakluckeloppis” 2 juni
Evenemanget besöktes denna soliga dag av cirka 12-15 försäljare och omkring 130–150
besökare. De flesta försäljarna föreföll nöjda med dagen. En av försäljarna uttryckte senare på
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Facebook att kundunderlaget upplevdes för lågt. Serveringen var placerad i skuggan under
tält. Fika fanns till försäljning som bestod av kaffe, dricka, ostsmörgåsar och kakor. Det
upplevdes skönt att slippa grädda våfflor. En grupp besökare fick även visning av Sköllunga
kvarn efter önskemål.

6. Återkoppling studieresa till Burås skolmuseum 19 juni
Hembygdsföreningens styrelsen åkte på studieresa till Burås skolmuseum på Orust den 19
juni. Vi blev mycket väl mottagna av tre representanter som förevisade lokalerna. Det gavs
även tillfälle att fritt beskåda den gamla skolmiljön med lärarbostad och skolsal. Besöket
avslutades med kaffe, dopp och trevligt samtal. Burås skolmuseum tar varje år emot
skolklasser som tillbringar en hel dag där. De har även öppet museum under sommaren som
dock inte genererar så många besökare. 

Mötet funderar på om det finns något hembygdsföreningen kan lära från besöket. Skolbänkar
kan flyttas ner från vinden och en gammal skolmiljö kan återskapas till viss del. Museet kan
saneras från en del av den stora mängden av föremål och skapa en mindre ”plottrig” miljö. 

Det konstaterades även att när vissa få föremål lånas med från museet till olika event, skapar
de ett stort intresse och öppnar upp för tankar, dialog och kunskapsutbyte. När föreningen har
”Öppet museum” med tema når vi ut till fler besökare från olika målgrupper. Museet blir då
en trevlig mötesplats för kunskapsutbyte, som då besöks av personer som inte tidigare haft
kontakt med hembygdsföreningen. 

7. Återkoppling från midsommarfirandet vid Ucklums skola
Dagen var solig och evenemanget var välbesökt. Hembygdsföreningen hade en stadig ström
med besökare som fick vända, vrida och fundera över de gamla föremål som lånats med från
museet. Mycket hembygdslitteratur såldes.

8. Planering inför veteranmopeddagen 7 juli

Annonsering
Ingegerd har annonserat evenemanget i ST-tidningen, i kommunens evenemangskalender, i
Radio Bohuslän samt på Facebook. Catrin ordnar med de sedvanliga röda skyltarna i
rondellen i Grössby. 

Servering
Fika kommer finnas till försäljning utomhus under tält. Håkan tar med gasolgrill, gasoltuber
och grilltillbehör. Ingegerd inhandlar de livsmedel som behövs till grillen så som grillkorv
med bröd, dricka och övriga tillbehör. Det kommer även att säljas kaffe, ostsmörgåsar, bullar
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och kakor vilket finns kvar sedan tidigare evenemang.

Faciliteter
Håkan tar även med en släpkärra för att kunna hämta ytterligare bord och stolar vid Sköllunga
lada. Catrin ordnar med poängpromenad och 50-talsmusik. Ingegerd ordnar med växelkassa
och tvättmöjligheter utanför utedasset.

9. Planering inför Kvarnens dag 3 augusti
Mötet beslutar att träffas i Sköllunga kvarn den 16 juli inför planering av Kvarnens dag.
Beslutas att bjuda in fler personer till mötet: Börje och Eva Hultberg, Roland Fransson, Håkan
Olsson, Peo Johansson, Ros-Marie Johansson, Frida Stefansdotter och Göran Risberg.
Kerstin tar upp frågan om musikunderhållning med Håkan.
Gunnar och Göran har snart slutfört arbetet med renovering av kvarnhjulet.
Peo har redan placerat scenvagnen vid Sköllunga lada.

10. Ansökan om vägvisning
Kostnaden på för montering av vägvisning på erhållen offert från Trafikverket anses inte
rimlig för hembygdsföreningen. Anledningen till fördyringen sägs vara att en speciell bil
behöver bevaka trafiksituationen vid monteringen av skylten.

Beslut: Mötet beslutar att avsluta ärendet med Trafikverket och eftersöka andra möjligheter
för vägvisning till hembygdsmuseet.

11. Avfuktning av museet
Beslut: Denna fråga bordläggs tills mätning av museilokalerna utförts.

12. Baja-Maja
Det är fortfarande en del arbete kvar på Baja-Majan som behöver slutföras innan den kan
flyttas från Hålkekärr till Sköllunga kvarn. Caj ordnar med målarfärg och målning. Låset
behöver lagas.

13. Övriga frågor

Reflexvästar eller t-shirtar
Reflexvästar eller t-shirtar som funktionärer kan använda vid hembygdsföreningens
evenemang och tisdagsvandringar.

Beslut: Kerstin gör en förfrågan till Janne i Törneröd avseende kostnad med mera.
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Platsen för den tidigare smedjan
Det informeras om att Caj har planterat granplantor på platsen där den gamla smedjan tidigare
stod med målsättning att återställa platsen som inte ägs av hembygdsföreningen.

Aktiebrev
Eva har kontaktat den person som annonserade i Göteborgs-Posten avseende intresse för köp
av aktiebrev. Dialogen har inte gett något resultat.

12. Nästa möte
Planeringsmöte tisdag 16 juli klockan 18.00 vid Sköllunga kvarn.

13. Mötet avslutas
Mötet avslutas klockan 21.00.
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