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Enligt stadgarna ska minnesfondens styrelse, beslutande och reviderande organ vara samma som 
bygdeföreningens. Vi hänvisar därför till bygdeföreningens verksamhetsberättelse där detta framgår. 

Ekonomi: Fondens ekonomi framgår av den rapport som kassören sammanställt. 

Möten: Ärenden som berört minnesfonden har ingått i bygdeföreningens styrelsemöten vid tre 
tillfällen 21/2, 25/3 och 25/7. Dessa ärenden finns protokollförda i föreningens protokoll. 

Verksamhet. 

Schröder-skylt uppsatt i Sysslebäck 

Onsdagen den 7 augusti samlades en skara människor i Nedergården Sysslebäck för att ihågkomma 
jägaren och författaren Gustaf Schröder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster ättlingen Hasse Halvarsson, ägarna till stugan Christina och Börje Larsson. 
Bygdeföreningens ordförande Mats Fallbäcken och Schröder-sällskapets ordförande Udo Johansson. 



 

 

Det var i december 1848 som Gustaf Schröder kom till Nedergården och togs emot av gårdens ägare 
Halvar Larsson (1800-1864). Schröder var vid den tiden bokhållare på Kvarntorps Bruk hos 
brukspatron Örn. I sin bok ”Minnen från skogarna” beskriver Schröder hur han reser till Nedergården 
för att slutföra en stor skogsaffär med norska storbönder i trakten av Aspberget. Under de tre åren 
som han återkommer bor han i gårdens lillstuga, där skylten nu finns uppsatt. 
Vid sammankomsten och uppsättande av skylten deltog medlemmar ur Schröder-sällskapet med 
ordföranden Udo Johansson i spetsen. Vidare fanns stugans nuvarande ägare Christina och Börje 
Larsson på plats och en ättling till Halvar Larsson, fyra generationer i nedstigande led Hasse 
Halvarsson. På plats fanns också styrelsen för Ovansjö Bygdeförening. Dagens sponsor var 
Bygdeföreningens Minnesfond. Efter uppsättningen bjöd Minnesfonden på förtäring och trevlig 
samvaro på Nedergårdens Restaurang. 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden Mats sätter upp skylten                       Bygdeföreningens styrelse 

Nya stadgar antagna. 
Vid minnesfondens första utdelning efter bildandet uppstod oklarheter om huruvida stadgarna 
skulle tolkas. Efter att ett förslag presenterats konstaterades  att det fortfarande innehöll oklarheter. 
Styrelsen gav då ordförande Mats i uppdrag att revidera förslaget och presentera ett nytt. Det nya 
förslaget antogs på årsmötet den 25 mars 2019 och bifogas här. 

Övrigt. 
Utöver sponsringen av Schröder-skylten har ingen utdelning ur fonden gjorts under 2019. Några 
ansökningar har inte inkommit och styrelsen har ej funnit att lämpliga ändamål funnits. 

 

 


