
Styrelseprotokoll 2019-04-03   Brobacken ca 19.10 

Närvarande: 

Ulf Arnell (Ordförande)  Brigit Olsson (Kassör) 

Peter Bonemark  Arne Johnsson    

Hans Johansson  Emma Johansson 

Börje Ohlsson    

Suppleant: Astrid Berg  Adjungerande: Veronica Berg 

 

1. Mötets ordförande (Ulf Arnell) förklarar mötet öppnat. 

1.b. Kortare presentation av styrelsen. Lite bakgrund och intresse.  Ulf Arnell, Mjölkbonde. 
Uppvuxen på Stommen. Peter Bonemark, Murare. Allmänt intresse för Hyssna och kultur. Emma 
Johansson, Utflyttad hyssnabo som nu återvänt med familj. Arne Johnsson, pensionär och 
tidigare pilot i det militära. Börje Ohlsson, Pensionär. Ledamot i styrelsen sedan 1986. Birgit 
Olsson, Pensionär och kassör i föreningen. Veronica Berg, (webbsideansvarig). Astrid Berg, 
Pensionär. Andra omgången i Styrelsen, satt med redan på 90 talet men gjorde ett uppehåll. 
Hans Johansson, Kvarnen i Hyssna. Sitter med i ”Vandra i Sjuhärad”. Arbetar hårt med att få ut 
Hyssnaledden till omvärlden. 

Frånvarande: Anders Davidsson, Lennart Gustavsson och Hasse Persson (Suppleant) 

2. Dagordningen godkändes med tillägg. 
3. Godkännande av föregående mötesprotokoll: Miss med utskick, Ulf Läste upp föregående 

protokoll. Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 
4. Hemsidan: Veronica har med sig datorn för ändringar och uppdateringar. Länk till 

Hyssnaleden och Hyssna vår hembygd. Bestämt att vi byter webbhotell. Se till att det går 
lättare att hitta till Hyssna hembygdsförening under föreningar.                                                                                                                   

5. Ekonomi: se bilaga. Problem med postnord och utskick av Hyssna vår hembygd. 
Straffavgifter. Pålägg på porto och andra avgifter. 

5.b. Säd till Lockö kvarn: Säd är inköpt till Lockö Kvarn. Frågan väcktes om vad detta skulle vara 
för. Tankarna går om att en dag åter kunna mala i kvarnen. Styrelsen är i dagsläget inte beredda 
på att ta ansvar för eventuell kontaminering av livsmedel efter länsstyrelsens rapport från 2014 
(diarienummer 189374 i länsstyrelsen arkiv) Mer utförlig undersökning behövs innan vi med 
säkerhet kan godkänna förfrågan om malning. Därtill anser elektrikern som utfört större delen av 
arbetet i kvarnen att kablage i nuläget är i för dåligt skick för belastning av el. 

6. Årsmötet: Lars Arnell som ordförande och Eva Persson, sekreterare. 32 deltagare. Hans 
Darelius berättade om sitt omfattande arbete. Ifrån storskifte till laga skifte i Hyssna by. 
Uppskattat och intressant. 3 nya ledamöter, styrelsen är nu fulltalig.  

7. Muséet: Arne kallar till möte med kommittén i muséet för genomgång av renovering och 
uppdatering. Öppet valborg, tittar på öppettider med kommittén. 

8. Lockö Kvarn: Rolf frågade om pengar till ramp för tillgänglighet. Total kostnad för dyr 
gentemot första förslag. Virket återlämnades. Patrik Edberg hjälpte till att fixa sponsring för 
material till ramp och arbete. Ramp står nu klar. Eventuell målning kvarstår. Sågverksön är en 
samfällighet mellan Sven-Olof Arnell (*2 delar) Och Birgitta Johansson (*1 del) *troligtvis. 



9. Korsås-Augustas stuga: Spår av grävlingar runt stugan. Trasor med herrparfym har lagts ut 
och verkar ha ”skrämt” bort djuren. 

10.  Hyssnaleden: 12 maj kommer västkuststiftelsen och håller en guidad vandring från gamla    
kyrkan, Bokskogen och Stomsås. Hans tittar på nya skyltar utmed leden, alternativ med 
gemensamt skötselsystem för ”Sjuhärad”. Många skyltar börjar bli dåliga. Se över stigvärdar 
och eventuell ny arbetskraft. Hökås, bokskogen, Torkels gömma, Melltorp, Rya svarvruin och 
gamla kyrkan ses över och vid behov fästs nya kartor och informationsblad upp. Nytt bord till 
Melltop och bord ifrån museet flyttas upp till ”kullen” (Börjes ovanför Skomakarns) 

11. Naturvårdssektionen: Arbetar med skötselplan för Lockö kvarn. Utkast har mejlats till 
ordföranden under dagen. Bör kompletteras med kartor över området. 

12. Dynan från Nordbacka: Astrid och Birgit åker till Göteborg med dynan på tisdag 9 april för 
konsultation med Lotti Benjaminsson. 

12.b. Västergötlands hembygdsförbund: Uppdatera prenumerationslista för ”Västgöta bygden” 
och ”Bygd och natur”. Uppdaterad lista om konstituerande till Västergötlands hembygdsförbund. 

Kommande aktiviteter 

13. Valborgsmässofirandet: Vi tar emot ris ifrån kyrkan. Undvik gravdekorationer med ståltråd 
och dylikt, Börje tar hand om ris från kyrkan och kontaktar räddningstjänsten. Fråga Lennart 
om att vara eldansvarig, om vädret tillåter tänds elden runt 19.30. Förhoppning om att smala 
lite mer ris. Kören är bokad. Tårta beställs ifrån Kinna finbageri, 11 st. Kaffe kokas inför 
kvällen. Emma-Klara Arnell har tackat ja till att hålla vårtalet. Ljudutrustning ställs på plats i 
kyrkbacken.  

14. Ombud till Västergötlands hembygdsförbunds årsstämma i Axvall 11 maj: Tillsätts 
framöver. 

15. Ombud till marks hembygdskrets årsstämma 11 April: Birgit och Peter representerar Hyssna 
hembygdsförening på årsmötet. 

16. Öppettider museum, kvarn och Korsås-Augustas stuga:  Bordläggs till styrelsemötet i Maj. 
Kommittén för Korsås-Augustas stuga samlas för att planera tipspromenad i Maj. 

17. Nationaldagen 6 juni: Bordläggs till styrelsemötet i maj. (bör ligga på Röda korset i år) 
18. Möte med sammankallande i kommittéer: Sammankallande i kommittéerna och styrelsen 

kommer att kallas till möte 24 april, kl. 18.30 i kvarnkammaren. Planer och funderingar för 
året. Försöka få till en verksamhetsberättelse över arbete, händelser och utveckling under 
året. 

19. Björketorps sockens hembygdsförening gästar oss 13 april kl 14: Guidning i Lockö kvarn. 
Medtag egen fikakorg. Styrelsen välkomnas att närvara. 

20. Besöka Herrljunga hembygdsförening: Förslag på studiebesök i Herrljunga som 2018 blev 
vald till årets hembygdsförening i västra Götaland. (Troligtvis till hösten) 

21. Grus till Lockö kvarn, (vägen ner): ”Vägen” ner till och utanför kvarnen är i stort behov av 
restaurering. Ytskikt behövs skalas av och grusas (naturgrus) upp på nytt. 2-2.5 meter bred 
yta. Sven-Olof Arnell äger marken där vägen går. Avvakta med grusning och kontakta Birgitta 
och överlämna skötselplan. 

22. Representant till byalaget: Anders Davidsson är tillfrågad och går in som representant för 
föreningen. 

23. Tavlor från utställningar i arkivet: Fråga om vi ska spara på alla tavlor från våra utställningar. 
Material från flertalet står nu i förvar i arkivet. Viss problematik har uppstått med en tavla 
ifrån en äldre utställning. Fotografen som har äganderätt till bilden begär att få allt sitt 
material i retur (inklusive förstoring och inramning som föreningen har utlägg för) Föreslå att 



kunna få en del pengar i retur för utlägg eller att kunna avyttra. Titta närmare på att 
katalogisera tavlor, konstnärer och vem som har äganderätten. 

24. Övrigt: Förslag om att utlysa tävling för att ta fram en logga. 
25. Nästa möte: Torsdag 2 Maj kl. 18.30 i kvarnkammaren.  
26. Ordföranden avslutade mötet klockan 22.37 

  

 

Sekreterare    Justerare 

 

__________________   _____________________ 

Peter Bonemark   Ulf Arnell 


