
Hylte Hembygdsförening  2021-03-18 

Hyltebruk 
 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 2021-03-17 
 
Närvarande:  Bo Westman, Kjell Larson, Magnus Åman, Ann-Louise Carlsson, Bo Karlsson, 

Ingemar Lund och Jahn Stenström       
Förhinder:     Anna Hallgren, Åke Lindqvist, Ola Svensson, Björn Liljequist, Bertil Lorentzson och 

Martin Söderberg   

Plats:            Digitalt via zoom 
 

§ 1               Ordföranden Bo Westman hälsade alla välkomna samt förklarade dagens  
                    sammanträde för öppnat. 

 
§ 2               Styrelsen konstituerade sig enligt följande: 

                 Ordförande                 Bo Westman 

                     Vice ordförande           Magnus Åman 
                    Kassör  Kjell Larson  

                    Sekreterare                          Ann-Louise Carlsson 
                     Studieorganisatör - utses vid behov senare 

Kontantkassaansvarig Ann-Louise Carlsson 

       
§ 3               Firmatecknare 

                      Styrelsen beslutade att kassör Kjell Larson 501101–2530, Klövervägen 9, 314 34 Hyltebruk,   
                     och ordförande Bo Westman 511004–4632, Byås Smedjebacken, 314 91 Hyltebruk har rätt   

                    att vara firmatecknare/företrädare för föreningen, för föreningens plusgiro och övriga bank-  
och postärenden som uppkommer, var och en för sig.  

Organisationsnummer: 849201–3530. 

 
§ 4                 Arbetsområde och ansvarsfördelning inom styrelsen: 

                    Uppsköts till nästa styrelsemöte. 

 
§ 5  Information   

a) Information om händelsen på Lindekullen med ”Hängiven hund” och att det löst sig. 

b) Bo Karlsson erbjuder föreningen ett fällbart bord. Beslut: Tack Bo. Vi tar det.   
c) Bo Karlsson har föreslagit avspärrning av gräsmattan på Lindekullen då den är nu 

sönderkörd av bilar. Frågan diskuterades. Med grushögen kan vi fixa till den tidigare 
parkeringen. Kjell föreslog att vi bygger en hankagärdsgård (16 000). Beslut: vi 

undersöker och förbereder med grushögen till parkeringsplatsen. Kontrollerar 

avspärrning och återkommer om gärdsgården. Bo W, Magnus och Ann-Louise kollar 
gamla parkeringen söndag 21/3. 

d) Kommunen undersöker möjligheten om en Föreningsdag 2021. En föreningsträff sker 
digitalt 25/3. Beslut: Bo W och Ingemar deltar.    

e) Bengt på Näset erbjuder oss gamla grejor till ladugården. Beslut: vi tackar JA. 
f) Ett erbjudande om att ordna guidade virtuella turer har inkommit från ViakubHalland 

via kommunen. Beslut: Bo W och Ingemar deltar 24/3 digitalt.   

 
§ 6             Övriga frågor 

a) Kjell kommer i närtid skicka in till Kerstin Hultin vilka som skall få tidningen I Halland. 
b) Efter förfrågan från Lions: Beslut: Vi ställer in Valborgsmässofirandet på Lindekullen 

30/4 2021. 

c) Kjell meddelade att smedjan nu är riven. Resterna skall till Borabotippen med släp. 
Kollar vilka som kan hjälpa till med detta och när. 



d) Blå stigen vid Uppsala, slutavverkning pågår. Foton sändes efter mötet.  

e) Kjell informerade om att han överklagat kommunens vattenräkning. Beslut har nu 
kommunen gjort: VA- och renhållningsenheten har beslutat att kreditera 1976 kr exkl. 

moms denna gång på grund av att vi vet inte heller vad som hänt när ledningen 
reparerades av vår entreprenör, Björn som höll i projektet jobbar inte kvar så vi 

spekulerar inte i vad som skett. Vi skapar en kreditfaktura på 1976 kr exkl. moms till 

er, betala in mellanskillnaden på 1 047 kr. inkl. moms på faktura 367256. 
Ekonomienheten gör krediteringen nu direkt efter att kreditfakturan är skapad så 

krediteras det på faktura 367256! Bra va? 
f) Kursen Säker föreningsgård är ju avslutad och för certifiering behöver vi fyra deltagare 

mötas på Lindekullen under våren och gå igenom det vi upptäckte vi bör tillägga och 
ändra. 

g) Ombud till kretsens digitala årsmöte 11/4 kl. 14.00. Beslut: förutom Bo W räcker det 

med två ombud med fullt (5) föreningsmandat. Magnus och Kjell kollar om de kan 
delta. 

 
§ 7              Nästa styrelsemöte 

                    Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte skall hållas tisdagen den 14 april kl 18.30. Plats               

 meddelas senare.  
 

§ 8                Avslutning 
                     Då inga fler frågor fanns att behandla tackade ordföranden för uppmärksamheten och  

                     avslutade mötet. 
 

Hyltebruk den 14 april 2021 

 
 

 
Ann-Louise Carlsson  Bo Westman 

                     Protokollförare   Ordförande 

 
 

Efter mötet visade Ingemar ett mycket bra bildspel om våra aktiviteter på Lindekullen. 


