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Plats: Kvarnen 

Närvarande: Margareta Claesson, Lena Ohlsson, Jonny 
Fransson, Jonas Fransson, Peter Fransson 

Ej närvarande: Stina Ljungberg, Erik Johansson 

1 Föregående protokoll 
* Föregående protokoll genomlästes och godkändes. 

2 Kassarapport 
* Föreningen har ca 35.500:- i kontanta medel, inräknat det 
kommunala verksamhetsbidraget och en förväntad 
elräkning. 

3 Hantverksdagarna 
* Årets hantverksdagar var lika välbesökta och omsatte 
ungefär lika mycket som föregående år. Föreningen sålde 
för 7.900:- varav ca 5.000:- i behållning. 

4 Uthyrningsregler 
* Ett förslag till nyreviderade uthyrningsregler godkändes 
och bifogas detta protokoll. 

5 Vaktmästarschemat 
* är under omarbetning. 

6 Hagaforsboken 
* är forfarande under utredning, vad gäller nyreviderad 
upplaga. Prisuppgifter är på väg in. Därefter vet vi bättre 
vad vi har möjlighet att göra. 

7 Bredband 
* Styrelsen beslutar att inte göra någon skrivelse vad gäller 
förlängning av fibernätet till Hagafors. Utbyggnaden går 
trögt i hela kommunen, de flesta nöjer sig med ADSL. 

8 Längans inredning 
* Jonas gör en kalkyl på vad det skulle kosta att isolera och 
klä tak och väggar i längan. Tanken är att lokalerna skulle 
kunna användas i samband med nästa års hantverksdagar. 

9 Utskick angående 2010 
* Styrelsen beslutar att inte göra något särskilt utskick om 
aktiviteter under 2010, utan att det räcker med 
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årsberättelsen. 

10 Övriga frågor 
* Postens utdelningstider har ändrats från ca 10.30 till ca 
12.00. Jönköpings-Posten har morgonutdelning på Hok, det 
borde kunna gälla även Svenarum och Hagafors. Jonas gör 
ett förslag till skrivelse och skickar ut till styrelsen för 
påseende. 
* Vaggeryds kommun har startat ett turistbroschyr-projekt 
som heter ”Packat & klart”. Vi beslutar att vi avstår från att 
vara med i broschyrerna, då vi inte har någon självklar 
”turistattraktion” eller –aktivitet. 
* Jonas har ansökt om kommunal verksamhetsbidrag den 
22/11. 
* Jonas har förlängt vårt elavtal med fastpris i ytterligare ett 
år. 
* Eftersom styrelsen utgör valberedning, gör vi en 
inventering av vilka som ställer upp efter årsmötet. Erik, 
Peter, Jonas och Lena ställer upp för omval. Jonny och 
Margareta är valda t o m årsmötet 2012. 

11 Nästa möte 
* Nästa möte blir onsdagen den 26 januari 2011, kl 19.00 i 
Kvarnen. 

Vid protokollet 

Peter Fransson 

Justeras 

Jonas Fransson   

 
 
 

 


