
Mötesprotokoll styrelsemöte                                  Lockö kvarn 2019-05-02 kl. 18.30 

Närvarande 

Ulf Arnell      Peter Bonemark      Arne Johnson      Emma Johansson      Hans Johansson 

Hasse Persson      Ingemar Eriksson (extrakallad) 

 

1. Mötets ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppet. 

2. Dagordningen godkänns med addering. 

3. Protokoll för styrelsemöte 2019-14-04 och kommittémöte 2019-04-24, har skickats ut och 
godkändes. 

4. Ombud till Västergötlands hembygdsförbunds årsstämma: Börje Ohlsson och Birgit Olsson 
representerar Hembygdsföreningen på förbundets årsstämma i Axvall 11 maj. Hyssna 
hembygdsförening får emotta pris för mest tillökning av ungdomar i förening. 

5. Korsås Augustas tak: Taket behöver läggas om (renoveras). Eftersom vi nekades bidrag ifrån 
Sparbanksstiftelsen så inleds samtal om att själva ta oss an att sköta uppgiften. Höra efter om någon 
kan tänka sig bistå med fackmannamässig kunskap och eventuell hjälp. Om beslut tas att vi skall åta 
oss uppgiften behövs rejälare presenning för täckning mellan arbetsdagarna införskaffas (Ordförande 
och kassör har mandat att införskaffa presenning vid behov). Bordlägger frågan i väntan på 
information. Tidigast arbetsstart 1 Juni. 

6. Tipspromenad: Kommittén arrangerar tipspromenad med start vid Korsås Augustas stuga, start 
mellan 14–15. 30 maj (Kristi himmelsfärd). Ca 5 km runt Kroksjön.  

7. Öppettider museum, kvarn och Korsås- Augustas: Öppet 30/6 - 4/8 mellan 14 och 16. 7 juli 
”surtansöndag” mellan 12 och 17. Förhoppning om större mängd besökare 

8. Nationaldagen: Nationaldagen arrangeras i år av röda korset. Fanorna i arkivet? 

9. Sockenvandring: Planerad runt Härsjögården. Första måndagen i juli. start ca 18.30. Parkering vid 
Korsås- Augustas? Stopp vid Olofsereds såg? 

10. Friluftsandakt: Frågan väcktes än en gång om att bjuda in operasångaren Rickard Söderberg för 
att predika kärlek. Frågan bordläggs för eventuell framtida tillfrågan. (Eventuell ”andakt” i augusti) 

11. Hyssnadagen: Ingen information i dagsläget. 

11.b. Kulturavsdagen: 8 september Arrangeras i samarbete med Melltorps kvarn. Start vid Melltorps 
kvarn, vandring till gamla kyrkan genom Torshall och avslut vid Lockö kvarn. Guidning vid samtliga 
stopp. 

12. Kurs eller studiecirkel: I fjol anordnades studiecirkel i att anlägga smålandsstaket. Förslag om att 
anordna kurs i ”att slå med lie”. Anmälningsavgift bör täcka kurs/lektioner och en billigare typ av lie. 
Teori, att slå och eventuellt hässja.  

13. Kostnad för fika på styrelsemöten: Anledning till väckt fråga. Styrelsemedlemmar bör inte 
beläggas med extra kostnad för möte. Förslag att bidra med upp till 100 kr per tillfälle.  

Beslut taget om ersättning upp till 100 kr per mötestillfälle för den som är fikaansvarig 



Rapporter 

14. Hemsidan: Fråga om att komplettera hemsida och Facebook med ett Instagram konto (plattform 
i huvudsak för foto). I avseende att få större spridning på bildmaterial. Frågan bordläggs för fortsatt 
samtal nästa möte. 

14.b. Logotyp: Fråga om logga. Vad symboliserar Hyssna? Gamla kyrkan, spinnrock. Intresse för ”kyrk 
i grafisk profil” (siluett i linjer) på framsidan av boken ”bilder från Hyssna”. Arbetet med att ta fram 
en passande logotyp fortsätter.  

15. Ekonomi: Kassören närvarade inte vid mötet. Enkel kassarapport uppläst. (Se bilaga) 

16. Valborg: Eldningsförbud hävdes dagen innan men på grund av det torra vädret togs beslut om att 
inte dra ihop eller tända en brasa. 2 Besökare i museet. Mellan 50–60 personer till kaffeservering i 
matsalen. Beräknat antal vid tal och körsång är ca 170 personer.  

Önskan om att göra valborgsfirandet lite mer ceremoniellt. Presentera alla deltagare (talare, kör, 
Lions). Blommor till vår talare och en ordentlig presentation. Intervju med pristagare för Lions 
stipendiat. Använda oss av ceremonimästare/konferencier med erfarenhet att hålla intervju och 
presentationer. 

17. Kommittémötet: Inga nya invändningar. Nöjda med protokollet. 

18. Skötselplan Lockö kvarn: Skötselplanen är i princip färdig. Planen skall presenteras för 
markägarna innan den kan godkännas. 

19. Marks hembygdskrets: 13 oktober kommer Christopher O'regan och föreläser på Kinna 
konserthus.  

20. Besök av Björketorps sockens hembygdsförening i Lockö kvarn: Mycket uppskattat besök av 13 
medlemmar ur Björketorps hembygdsförening. Inbjudan att besöka deras hembygdsgård. 

21. Kommittérapporter:  

Hyssnaleden: Leden är mycket välbesökt. Fått uppmärksamhet internationellt. Arbetsdag 1 maj med 
tillverkning av nya markeringsstolpar. 2 delar av leden är avsynade för att lägga om leden och 
förbättra framkomlighet. Leden vid Glafsered bro har setts över, markägare skall tillfrågas om 
tillstånd om att flytta leden. vägen upp mot Loftås skall beläggas med spänger vid 3 blöta stycken. 
15–16 deltagare vid arbetsdagen. Nästa arbetsdag planerad till 25 maj.  

Inhandlat färg och penslar för 447.98 – Utgiften godkänd av mötet 

4 nya stål till överhandsfräs för tillverkning av skyltar behövs. – inköp godkänns av mötet 

22. Övriga frågor: Inga övriga frågor. 

23 Nästa möte: 5 juni i Lockö kvarn kl. 18.30  

Mötet avslutades kl. 21.24 

Sekreterare    Ordförande 

__________________________  ____________________________ 

Peter Bonemark   Ulf Arnell 


