
 
 
 
 

Årsmöte torsdagen 28 mars 
Församlingshemmet Hyssna 

 
 
 

 
 Inskannad diabild, fotograf Börje Olsson 
 



Hyssna Hembygdsförening årsstämma 

I Hyssna församlingshem 28 mars 2019 kl. 18.30 

Föredragningslista 

§1.   Mötets öppnande. 

§2.   Val av mötesordförande. 

§3.   Val av mötessekreterare. 

§4.   Val av justeringsledamöter tillika rösträknare, att jämte ordföranden 

justera stämmans protokoll. 

§5.   Godkännande av dagordning. 

§6.   Godkännande av kallelsen. 

§7.   Verksamhetsberättelse för 2018. 

§8.   Ekonomisk redovisning för 2018. 

§9.   Revisionsberättelse för 2018. 

§10. Fastställande av ekonomi och balansräkning. 

§11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

§12. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt 

andra ersättningar. 

§13. Verksamhetsplan och budget för 2019. 

§14. Val av ordförande. (mandattid 1 år) 

§15. Val av styrelseledamöter.  (mandattid 2 år) 

         Val av styrelsesuppleanter. (mandattid 2 år) 

§16. Val av kassör. (mandattid 1 år) 

§17. Val av revisorer jämte suppleanter (mandattid 1 år) 

§18. Val av naturvårdssektionen jämte sammankallande. (minst 2 

styrelseledamöter skall ingå) 

§19. Val av Kommitté för hembygdsmuseum jämte sammankallande. 

§20.  Val av kommitté för Korsås-Augustas stuga jämte sammankallande. 



§21. Val av kommitté för Lockö kvarn jämte sammankallande. 

§22. Val av kommitté för Jordbruksmuséet jämte sammankallande. 

§23. Val av kommitté för Hyssnaleden jämte sammankallande. 

§24. Val av kommitté för tidningen Hyssna vår hembygd. 

§25. Val av ombud jämte ersättare till Marks hembygdskrets. 

§26. Val av ombud till Västergötlands hembygdsförbunds stämma. 

§27. Val av valberedning jämte sammankallande. 

§28. Fastställande av medlemsavgift för 2020. 

§29. Fastställande av nya stadgar. 

§30. Behandling av motioner och styrelsens förslag. 

§31. Övriga frågor. 

§32. Stämman avslutas 



Hyssna Hembygdsförening – Verksamhetsberättelse 2018            
 
Årsmötet  
hölls den 21 mars och samlade ca 45 deltagare. Sven H. Arnell hälsade alla välkomna. Stig 
Bertilsson valdes att leda kvällens förhandlingar. De redovisade verksamhets- och 
revisionsberättelserna godkändes och årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 
Till ny ordförande valdes Ulf Arnell efter SvenH Arnell som avböjt omval. Kvarvarande 
styrelseledamöter till år 2019 är Dag Karlsson, Fåraklipporna, Anna Faxgård, Slätthult, Arne 
Johnson, Dukared Björkbacken, samt en vakant plats efter Ulf Arnell. Birgit Olsson, 
Brobacken, Börje Ohlsson, Brobacken, Lennart Gustavsson, Pjätared omvaldes. Peter 
Bonemark, Lillaskog nyvaldes efter Eva Persson, Hökås, som avböjt omval. Birgit Olsson 
omvaldes som kassör. 
Till styrelsesuppleant till 2020 nyvaldes Astrid Berg 
Kvarvarande styrelsesuppleant till 2019 är Hasse Persson, Långared. 
Till revisorer omvaldes Ulla Eriksson, Olofsered och Helena Andersson, Dalängsvägen. 
Till valberedning valdes SvenH Arnell, Erland Olofsson och Jan-Åke Börjesson. 
Medlemsavgiften beslöts vara 100:- per person och 200:- för familj. I familjekort får barn 
t.o.m 18 år ingå. 
Efter årsmötesförhandlingarna följde en gemytlig kaffestund. Fotografen Tore Hagman visade 
bilder och berättade på temat Hembygd, vilket rönte stor uppskattning. 
 
Valborgsmässofirandet  
Över hundra personer barn, unga och äldre, mötte upp till kaffe och tårta i skolans matsal. 
Hällregn och åska gjorde att vårens ankomst denna gång firades inomhus. Vår nye ordförande 
Ulf Arnell hälsade alla välkomna. Vårtalet av Lena Hugosson under tema VÅREN.  
Kören bjöd på traditionella vårsånger under ledning av Marie Hyllstam. Lions delade ut 
stipendium till Rolf Edberg, ”Genom ett engagerande arbete för bevarande av den 
ursprungliga miljön av Lockö kvarn har Rolf satt Hyssna på kartan för framtida generationer”. 
Kvällen avslutades sedvanligt med ett leve för våren och vår svenska nationalsång. 
 
Gökafton? 
I år i arrangerad av Hajoms Hembygdsförening.  
 
Sveriges nationaldag  
Började på skolgården där flaggan hissades, tal hölls av kommunalrådet Thomas Johansson, 
en barnkör under ledning av Marie Hyllstam underhöll samt ungdomar från kommunala 
musikskolan och musiker från Marks Big Band. Kaffe i Hyssnahallen. 
Därefter nationaldagsgudstjänst på gamla kyrkans kyrkogård. Anders Reinholdsson höll i en 
andaktsstund, ungdomskören MarCantica sjöng. En fanborg inledde och avslutade firandet. 
 
Sockenvandringen 4 juli  
Ägde i år rum i Liagärde. Med Lennart Henriksson samt Thomas Johansson, boende i 
Liagärde och Lennart Hermansson som ciceroner.  
 
 Naturvandring vid Härsjöns strandäng 6 augusti 
Lennart Henriksson berättade och visade oss den sällsynta och mycket vackra klockgentianan, 
som växer på ett fåtal platser i Sverige. 
 
  
 



Öppet hus i museet. 
Muséet hölls öppet sex söndagar under sommaren. Ett hundratal besökare. 
Även Valborgsmässoafton och Hyssnadagen besöktes muséet av intresserade.  
 
Öppet hus i Lockö kvarn. 
Kvarnen har hållit öppet några fler helger än muséet under sommaren. Rolf Edberg har under 
året fortsatt med att fräscha upp inne och ute i kvarnmiljön och även på ”Sågön”. Lockö kvarn 
har under sommaren haft en ström av flera hundra besökare under både vardag och helg. 
Dessutom två våffelsöndagar. Den 22 juli med ca tvåhundra besökare samt den 19 augusti 
med hundrafemtio besökare.  
 
Friluftsgudstjänst vid Korsås-Augustas ryggåsstuga 
Tilldrog sig i år den sista söndagen i augusti. Ann-Sofie Fång, kyrkoherde i Fritsla- 
Kinnarumma förrättade gudstjänsten. Tillsammans sjöng vi à Capella. Astrid Berg berättade 
om stugan och de människor som bott där.  En riktigt fin söndag. 
 
Tipspromenad runt Kroksjön 
Vackert höstväder lockade trettiofem vuxna och fyra barn ut i naturen på en härlig runda med 
barn och vuxenfrågor.  
 
Snedgärdsgård eller smålandsstaket 
Det är frågan när det gäller nya gärdesgården vid Lockö kvarn. Tillkommen under hösten av 
en ”cirkelgrupp”, som under trevliga former lärt sig detta hantverk. 
 
Bilder från Hyssna 
Boken har sålts i en mängd exemplar och blev av Västergötlands Hembygdsförbund korad till 
Årets bok.  
 
”Made in Hyssna” 
Sista söndagen i november öppnade utställningen ”Made in Hyssna” på Rydals muséum.  
   
Övrigt 
Skolklasser från Sätila och Hyssna har gått Hyssnaleden. Leden rankas som en av de bästa i 
internationell litteratur för vandringsintresserade. Övernattningsplatserna välbesökta. 
 
Gåvor ?  
Gösta Gustafssons svarv, gåva av hustrun  Lena Gustafsson 
Spinnrock, tillverkad av svarvaren Oskar Persson, gåva av Inga-Brita Andersson, 
Flaten,Seglora 
Förtjänsttecken, tilldelade Erik Wessberg medlem i Hyssna Simsällskap, gåva av Lisbeth 
Johansson, Varola. 
Glasmonter, gåva av Nils Johansson, Bonared 
 
Vi tackar för gåvorna.  
 
Medlemsantal 
550 betalande medlemmar. 
 
Styrelsen  
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Stadgar 

För Hyssna Hembygdsförening  
Ideell förening med årsavgift. 

§ 1.Ändamål 
Hyssna hembygdsförening är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. har till uppgift att värna om 

bygdens kulturarv och natur. Främja förståelsen för landskapets skydd och vård, samt verka för att 

invånarna ges hemkänsla i orten. I övrigt skall föreningen tillvarataga hembygds- och naturvårdsintresset 

genom: 

Att medverka till vård och bevarande av natur, kultur och fornminnen. 

Att verka för att oersättliga naturtillgångar ej förstörs. Odlings- och kulturlandskapet liksom vår vackra 

natur är ett arv som måste bevaras så långt det är möjligt i vår bygd. 

Att verka för bevarande av en god miljö där samhällets invånare lever i god ekologisk balans med naturen. 

Att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd. 

Att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och 

historia. 

Att samarbeta med andra föreningar och organ inom samma verksamhetsområde 

§ 2.Säte 
Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Hyssna, Marks kommun. 

§ 3.Medlemskap och avgifter 
Medlemskap i föreningen kan erhållas av varje person som vill främja föreningens verksamhet och syfte mot 

erläggandet av en vid årsmötet bestämd årsavgift. 

§ 4.Medlemsförteckning 
Styrelsen skall föra medlemsförteckning. Av förteckningen skall framgå medlemmarnas namn och adress. 

Tillägg. 

Medlemsförteckningen upprättas med inriktning enligt dataskyddsförordningen GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2018-05-25. 
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§ 5.Utträde 
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen. Person som efter 

påminnelse ej erlagt medlemsavgift betraktas som ej medlem. Föreningsstämman kan dock besluta 

annorlunda. 

§ 6.Föreningsstämma och val 
Ordinarie föreningsstämma — årsmöte — hålles senast den 31 mars på tid och plats som styrelsen 

bestämmer. 

Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmötet, styrelsen eller när minst 25% av föreningens medlemmar 

påyrkar detta. 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. 

Såväl vid val som övriga frågor avgörs dessa genom öppen omröstning om inte sluten röstning begärs. 

Votering vid personval skall ske med slutna sedlar. 

Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst. Vid val avgör dock 

lotten. 

§ 7.Motioner 
Motion till föreningens årsmöte kan väckas av varje medlem i föreningen. Sådan motion ska vara föreningens 

styrelse tillhanda senast 31 december. Styrelsen ska yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- 

eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet. 

§ 8. Kallelse 
Kallelse till föreningsstämma skall ske genom annons i ortspressen senast 14 dagar före stämman. 

Dagordning, verksamhetsberättelse, Revisionsberättelse skall finnas tillgänglig på föreningens hemsida 

senast 14 dagar före årsstämman 

§ 9.Styrelsen 
Föreningens angelägenheter sköts mellan årsmötena av en styrelse bestående av minst 5 och högst 9 

ledamöter samt 2 suppleanter. Ordföranden, ledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman. 

Sekreterare konstitueras av styrelsen. 

Udda antal ledamöter eftersträvas. 

Ledamöter och suppleanter utses växelvis för 2 år. 

Ordföranden väljs på 1 år. 

Kassör väljs på 2 år 
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sekreterare väljs på 1 år 

Sekreterare konstitueras av styrelsen. 

Minst 2 styrelseledamöter skall vara med i naturvårdssektionen. 

Avgår ledamot eller suppleant före mandatperiodens utgång träder ersättare in fram till nästa årsmöte. 

§ 10. 
Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller när hälften av antalet ordinarie ledamöter 

så begär. 

§ 11. 
 
Suppleant kallas in vid ordinarie styrelseledamots frånvaro. Suppleanter har närvaro och förslagsrätt. 
Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och deltar i beslutet. 
Beslut fattas med enkel majoritet. 

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten avgör. 

§ 12. 
Av hembygdsföreningen tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, och som 

faller under tryckfrihetsförordningen, är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren utses av föreningens styrelse. 

 

§ 13.Föreningsstämma 
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 

I.   Val av mötesordförande. 

2. Val av mötessekreterare. 

3. Val av justeringsledamöter tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll. 

4. Godkännande av dagordning. 

5. Godkännande av kallelsen. 

6. Redovisning av verksamhetsberättelsen och ekonomisk redovisning. 

7. Redovisning av revisionsberättelsen. 

8. Fastställande av ekonomi och balansräkning. 

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 

10. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt andra ersättningar. 
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11. Val av ordförande. 

12. Val av styrelseledamöter samt suppleanter. 

13. Val av kassör. (vartannat år) 

14. Val av revisorer samt suppleanter. 

15. Val av ombud och ledamöter till föreningar, sektioner och kommittéer. 

16. Val av valberedning. 

17. Fastställande av medlemsavgift. 

18. Behandling av motioner och styrelsens förslag. 

19. Övriga frågor. 

§ 14.Firmateckning 
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller dem föreningsstämman därtill utser. 

§ 15.Räkenskaper 
Föreningens räkenskaper omfattar tiden från 1 januari till den 31 december. Styrelsen skall senast 20 dagar 

före ordinarie föreningsstämma överlämna redovisningshandlingarna till revisorerna. 

§ 16.Revisorer 
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två revisorer som är utsedda på 

ordinarie föreningsstämma. 

För revisorer skall utses suppleanter. 

Revisorer och suppleanter utses för ett år. 

§ 17.Ändring av stadgar 
Ändring av föreningens stadgar kan göras efter beslut av två på varandra följande möten, av vilket det 
ena skall vara ordinarie föreningsstämma.  
 

§ 18.Upplösning  
Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar eller egendom tillfalla den eller de som 
föreningen genom två på varandra följande årsmöten beslutar. 
Föreningen kan ej upplösas om fem medlemmar vill behålla föreningen. 

 

Ovanstående stadgar har godkänts på extra föreningsstämma 2019-01-31 och antagits på föreningsstämma 

den ______________ 

Stadgan träder i kraft efter justering av det sista mötesprotokollet. 



Hyssna Hembygdsförening

Resultatrapport för år 2018
 

Intäkter/Kostander 31/12-2017 31/12-2018
Intäkter  

Bokförsäljning 1 730,00 kr 140,00 kr

Bokförsäljning "Bilderbok från Hyssna" 169 559,00 kr 43 215,00 kr

Annonsintäkter 31 500,00 kr 33 500,00 kr

Lockö Kvarn Sparbössa 115,00 kr  -   kr 

Intäkter Tillställn och Aktivit 6 035,00 kr 1 980,00 kr

Kaffesev.Valborg frivillig avg. 3 199,00 kr 1 592,00 kr

Öresutjämning -0,20 kr -0,30 kr

Medlemavgifter 47 550,00 kr 45 667,00 kr

Kommunbidrag Hyssnaleden 11 550,00 kr 19 250,00 kr

Kommunbidrag Grundbidrag 3 000,00 kr 4 000,00 kr

Kommunbidrag Underh.Byggn.Stenarbet. 87 750,00 kr

Kommunbidrag Publikationbidrag 10 000,00 kr  -   kr 

Övriga Bidrag/Gåvor 6 581,00 kr 2 700,00 kr

Sparbandsstiftelsen Sjuhärad 100 000,00 kr  -   kr 

Tore G Wärenstams 25 000,00 kr  -   kr 

Öppet hus i Lockö kvarn/Våfflor 4 835,20 kr 7 848,30 kr

Jubileumsfest försäljning 28 680,00 kr  -   kr 

Ränteintäkter 159,57 kr 98,36 kr

Summa Inkomster 449 493,57 kr 247 740,36 kr

Kostnader    

Lockö Kv./Smedja, Rep.måln.Stenarb.kvarhjul -47 768,20 kr -177 500,00 kr

Lockö kv.Iköp.förbr.mtrl.t.kvarn,staket bl.a. -29 500,97 kr

Ink.,mtrl.Hyssna leden Rep.underhåll -2 734,00 kr -8 285,00 kr

Inköp till Jubileumsbok/Jubileumsfest -2 006,45 kr -5 241,00 kr

Inköp av varor och mtrl till Aktiviteter -3 708,80 kr -7 182,77 kr

Bokinköp  -   kr -1 000,00 kr

Marks Bostad/Lockö ladug.  Lokalhyra -4 327,34 kr -2 838,00 kr

Elförbrukning Lockö Kvarn -3 251,35 kr -7 561,81 kr

Elförbrukning Hemb.museum -1 403,97 kr

Belysning av G:a  Bron  -   kr  -   kr 

Lokaltillbehör -253,00 kr

Städning renhållning Markarbete -2 609,50 kr -205,00 kr

Rep. Underhåll Hembygdsmuseum -17 783,00 kr

Rep.Underhåll Korsås Augusta stuga -184,80 kr -479,60 kr

Fastighesskötsel Trädfällning -1 582,00 kr -7 019,00 kr

Utställningskostnader -30 318,00 kr

Distr. Av Hyssna Vår Hembygd -1 956,00 kr -1 106,00 kr

Annonsering -5 674,00 kr -8 176,00 kr

Kontorsmateriel -2 358,00 kr -2 309,88 kr

Förbrukningmtrl. bl.a. nya anslgstavlor -1 225,50 kr



Trycksaker Hyssna vår Hembygd -21 168,00 kr -21 961,00 kr

Tryckn./Arbete "Bilder från Hyssna" -167 604,00 kr  -   kr 

Jubileumsfest i samb.m.Boksläpp -47 809,30 kr  -   kr 

Datakommunikation,Bildskanning -4 743,00 kr -9 930,00 kr

Porto -2 428,00 kr -3 876,00 kr

Hembygdförsäkring -5 985,00 kr -5 985,00 kr

Årsmöteskostnader -966,38 kr -7 120,35 kr

Möteskostnader -1 858,80 kr -1 309,75 kr

Besiktning av Åfåran Lockö kvarn -5 944,00 kr  -   kr 

Reseersättning -3 387,10 kr -4 857,45 kr

Bankkostnader -1 011,00 kr -722,00 kr

Minnesuppvaktning -800,00 kr  -   kr 

Valborgsmässof./körn av ris till elden -4 784,00 kr -3 094,00 kr

Hembygdskretsen deltag.avg.Resk.årsmöt -1 200,00 kr -2 400,00 kr

Medl.avg Skene/Örby Hembygdskrets -593,00 kr -440,00 kr

Medl.avg Sju Häraders Hembygdskrets -150,00 kr -150,00 kr

Medl.avg V:a Götalands Hembygdsförb. -8 800,00 kr -8 800,00 kr

Utgifter Tillställningar och Aktiviteter -4 672,75 kr

V:a Götalands Hemb.krets Tidningspren. -1 820,00 kr -1 950,00 kr

Kostnader för kursdeltagande -2 984,00 kr -9 616,00 kr

Våfflor Öppet hus Museet

Löner tidningsredigering -4 200,00 kr  -   kr 

Preliminärskatt -1 800,00 kr  -   kr 

Sociala avgifter -981,00 kr  -   kr 

Summa Utgifter -369 177,02 kr -396 272,80 kr

Summa Intäkter 449 493,57 kr 247 740,36 kr

Summa Kostnader -369 177,02 kr -396 272,80 kr

Årets Resultat 2017 80 316,55 kr

Årets Resultat 2018 -148 532,44 kr
 

 

Hyssna 2018-01-13

Birgit OLsson



Hyssna Hembygdsförening

Balansrapport för år 2018

Tillgångar 2017-12-31 31/12-2018
Kundfordringar 18 480,00 kr 4 080,00 kr

Kassa 868,60 kr 1 728,30 kr

Swedbank löpande 83 354,06 kr 20 067,56 kr

Swedbank sparkonto 159 532,94 kr 87 631,30 kr

Summa Tillgångar 262 235,60 kr 113 507,16 kr

Eget kapital -183 215,05 kr -263 481,60 kr

Årets Resultat -80 316,55 kr 148 532,44 kr

Kortfristiga skulder 1 296,00 kr 1 442,00 kr

S:a Eget kapital -262 235,60 kr -113 507,16 kr

Övriga Gåvor Specifikation

Prissumma "Året Bok" V:a Götal.reg. 5 000,00 kr

Utg.Överl. halva pris:a till Hyssna FK -2 500,00 kr

Gåvor vid tippprom Korås Augusta 100,00 kr

Gåvor vid övrig tillställningar 100,00 kr

Summa Gåvor år 2018 2 700,00 kr

Lockö kvarn målning 144 650,00 kr

Kommunbidrag -72 000,00 kr

Stenarbeten å fåran 32 850,00 kr

kommunbidrag -15 750,00 kr

Utg.samb.m.bygge av kvarnhjul bl.a. 14 772,97 kr

Inköp till aktiviteter 7 182,77 kr

Smålandsstaket/Trädfällning 14 708,00 kr

Hyssna HBF större utlägg 2018 126 413,74 kr

Hyssna 2018-01-13

Birgit OLsson



Hyssna Hembygdsförening

Budget 2019

Intäkter
Bokförsäljning 500,00 kr                     

Bokförsäljning "Bilderbok från Hyssna" 20 000,00 kr               

Annonsintäkter 27 000,00 kr               

Intäkter Tillställn och Aktivit 2 000,00 kr                 

Kaffesev.Valborg frivillig avg. 1 600,00 kr                 

Medlemasvgifter 46 000,00 kr               

Erhållna Statliga /EU bidrag Leader 25 000,00 kr               

Kommunbidrag Hyssnaleden 19 250,00 kr               

Kommunbidrag Grundbidrag 4 000,00 kr                 

Övriga Bidrag/Gåvor 2 500,00 kr                 

Sparbandsstiftelsen Sjuhärad 50 000,00 kr               

Summa Inkomster 197 850,00 kr    

Kostnader
Lockö Kv./Smedja, Rep.måln.Stenarb.kvarhjul -

Grävningsarbeten i Åfåran Stenarbeten 10 000,00 kr-               

Lockö kv.Iköp.förbr.mtrl.t.kvarn 10 000,00 kr-               

Ink.,mtrl.Hyssna leden Rep.underhåll 5 000,00 kr-                 

Inköp av varor och mtrl till Aktiviteter 3 500,00 kr-                 

Bokinköp Weekend vandra 1 500,00 kr-                 

Marks Bostad/Lockö ladug.  Lokalhyra 2 850,00 kr-                 

Elförbrukning Lockö Kvarn 7 600,00 kr-                 

Elförbrukning Hemb.museum 2 500,00 kr-                 

Lokaltillbehör 200,00 kr-                     

Städning renhållning Markarbete 1 000,00 kr-                 

Rep. Underhåll Hembygdsmuseum 3 300,00 kr-                 

Underhåll Hyssnaleden 1 000,00 kr-                 

Rep.Underhåll Korsås Augusta stuga 71 235,00 kr-               

Fastighesskötsel Trädfällning 1 000,00 kr-                 

Distr. Av Hyssna Vår Hembygd 1 106,00 kr-                 

Annonsering 8 000,00 kr-                 

Kontorsmateriel 2 500,00 kr-                 

Förbrukningmaterial 2 000,00 kr-                 

Trycksaker Hyssna vår Hembygd 20 564,00 kr-               

Arbete Layout Hyssna vår Hembygd 2 000,00 kr-                 

Datakommunikation,Bildskanning 4 965,00 kr-                 

Porto 4 000,00 kr-                 

Hembygdförsäkring 5 985,00 kr-                 

Årsmöteskostnader 1 995,00 kr-                 

Möteskostnader 1 500,00 kr-                 

Reseersättning 3 000,00 kr-                 

Bankkostnader 1 000,00 kr-                 

Minnesuppvaktning 2 000,00 kr-                 

Valborgsmässof./körn av ris till elden 3 000,00 kr-                 



Hembygdskretsen deltag.avg.Resk.årsmöt 2 400,00 kr-                 

Medl.avg Skene/Örby Hembygdskrets 562,00 kr-                     

Medl.avg Sju Häraders Hembygdskrets 150,00 kr-                     

Medl.avg V:a Götalands Hembygdsförb. 11 240,00 kr-               

V:a Götalands Hemb.krets Tidningspren. 1 950,00 kr-                 

Kostnader för kursdeltagande 2 000,00 kr-                 

Utgifter vid Aktiviteter 1 000,00 kr-                 

Totla Beräknade kostnader 203 602,00 kr-    

197 850,00 kr    

203 602,00 kr-    

Beräknad Förlust 5 752,00 kr-         

Hyssna 2019-03-25

Birgit Olsson



Hyssna Hembygdsförening årsstämma 

I Hyssna församlingshem 28 mars 2019 kl. 18.30 

Valberedningens förslag. 

§2.   Mötesordförande. Lars Arnell 

§3.   Sekreterare. Eva Persson 

§14. Val av ordförande. Ulf Arnell 

§15. Styrelseledamöter på 2 år. Anna Faxgård och Dag Karsson har avböjt omval. 

 Arne Johnson. (omval) 

 Anders Davidsson. (nyval) 

 Suppleant. Hasse Persson. (omval) 

§16. Kassör. Birgit Olsson. (omval) 

§17. Revisorer. Ulla Eriksson och Helena Andersson (omval) 

 Suppleanter. Elisabeth Öjersson och Micael Carlsson 

§18. Naturvårdssektionen. 

 Lennart Henriksson (ordförande) 

 Per-Olof Carlsson 

 Lennart Gustavsson 

 Birgitta Andersson 

 Dag Karlsson 

 Ulf Arnell 

 

§19. Hembygdsmuseum. 

 Arne Johnson (sammankallande) 

 Börje Ohlsson 

 Birgit Olsson 

 Pia Johansson 

 Dag Karlsson (ute) 

 Lars-Åke Andersson 

 



 

§20. Korsås-Augustas stuga 

 Astrid Berg (sammankallande) 

 Ulla Eriksson 

 Ingemar Eriksson 

 Lars-Åke Andersson 

 Britta Sjöström 

 

§21. Lockö kvarn 

 Rolf Edberg (sammankallande) 

 Sven-Olof Arnell 

 Birgitta Johansson 

 Henrik Martinsson 

 Lars-Åke Andersson 

 Peter Bonemark 

 Mats Andersson 

 Bengt Eriksson 

 

§22. Jordbruksmuséet 

 Peter Bonemark (sammankallande) 

 Andreas Johansson 

 

§23 Hyssnaleden 

 Peter Bonemark (sammankallande) 

 Lars-Åke Andersson 

 Sven-Olof Arnell 

 Lennart Gustavsson 

 Fredrik Frövén 

 Henrik Egerbo 



 Bertil Jakdal 

 Jonas Larsson 

 Åsa Broms 

 Peter Grönlund 

 

§24. Tidningskommitté 

 Sven H. Arnell 

 Birgit Olsson 

 Börje Ohlsson 

 Eva Persson 

 Anna Faxgård 

 

§25. Styrelsen utser ombud och ersättare till Marks hembygdskrets. 

§26. Styrelsen utser ombud till Västergötlands hembygdsförbunds stämma. 

 

Valberedningen har bestått av. 

 Sven H. Arnell 

 Erland Olofsson 

 Jan-Åke Börjesson         
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