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Interimsstyrelsen för Winsarps Kulturhistoriska Förening lämnar följande
verksamhetsberättelse för perioden från föreningens start 1994 till 31 dec. 1995.
Bakgrund

År 1992 började ägarna till Winsarp, Göran och Solvig Wigén, fundera på möjligheten
att låta en stiftelse eller förening överta ägandet av inventarier i stenhuset på Winsarp.
Vidare skulle man verka för att återskaffa inventarier som tidigare hört till stenhuset.
Avsikten var att på detta sätt hindra att föremålen skingras vid framtida ägarbyte.
Att bilda en stiftelse visade sig snart vara onödigt komplicerat och istället
bildades en ideell förening. Då en förening av detta slag har svårt att få något större
antal medlemmar vände sig personerna i interimsstyrelsen till Bygdegårdsföreningen
Årås Kvarn och Dalums Hembygdsförening för samarbete. Senare beslutades att Årås
Kvarn skulle bistå med administration och samarbete kring vissa projekt.

Interimsstyrelse

Följande personer har varit inblandade i föreningens bildande och drift under perioden:
Uno Wilhelmsson, Ola Högberg, Börje Ignell, Sören Vilgotsson, Göran Wigén,
Lennart Wasling, Jens Böhn och Arne Johansson.

Medlemmar

Föreningen har endast haft tre enskilda personer och två sällskap som betalande
medlemmar under perioden. Medlemsavgiften har varit 100 kronor.

Arvsavståelse
från Lönnarp

Under tiden som bildandet planerades fick man också ögonen på en del inventarier
som Allmänna Arvsfonden fått efter ägaren till Lönnarp. Föreningen skrev till
Arvsfonden och begärde s.k. arvsavståelse av en gammal bil och några hästkärror.
Hästkärrorna fick föreningen omgående medan skrivelser till regeringen krävdes innan
föreningen fick bilen – en Mathis av 1911 års modell. Hästkärrorna hålls fortfarande
kvar på Lönnarp av nuvarande ägaren.

Bilrenovering

Arbetet med bilens renovering har haft högsta prioritet för föreningen under senare tid.
Ett antal företag har tagit på sig kostnaden för arbetet, som utförs av experter på olika
håll i landet. Bilen beräknas vara klar till våren 1997.

Gåva

Under verksamhetsperioden har föreningen också erhållit en hästkärra – en s.k.
Tidaholms-gigg – av Dick och Monica Enander, Dalum.

Studiecirkel

Genom föreningens försorg har en studiecirkel kommit till stånd. Ett tiotal deltagare
har under vintern 1995–96 arbetat med renovering av Tidaholms-giggen och kommer
så småningom att arbeta med karossen till Mathis-bilen.
Förhoppningen är att arbetet med vagnarna kan utvecklas och att en mötesplats
för vagnshistoriker kan skapas.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor, penningar
Gåvor, föremål 1)
Kommunalt bidrag
Utställningar
Räntor

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Postgiro
Bil
2)

500,00
7 575,00
50 000,00
2 500,00
3 500,00
35,70
64 110,70

8 269,70
54 000,00
62 269,70

Kostnader
Diverse omkostnader
Periodens överskott

1 841,00
62 269,70

64 110,70

Skulder / Eget kapital
Eget kapital

62 269,70
62 269,70

Mathis-bilen har bokförts till 50 000 kr.

Slutord

Föreningen tackar alla som bidragit med stöd och engagemang under föreningens
första verksamhetsperiod.
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