
PROTOKOLL 
 

Årsmöte med Hagafors-Svenarums Samhällsförening 
 

2014-03-17  

Kvarnen, Hagafors 

 

Närvarande: Per Lundgren, Anneli Lundgren, Jonny Fransson, Olof Broman, Eva Broman, 

Jonas Fransson, Marlene Fransson, Stina Ljungberg, Tobias Bromander, Märta Ljungberg, 

Peter Fransson, Josefine Pettersson, Sigvard Eckerström, Eva Eckerström, Margareta 

Claesson, Erik Johansson, Tore Ohlsson, Lena Ohlsson, Jan Wilsson (19 st) 

 

1  Mötets öppnande 

Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

 

2  Godkännande av kallelse 

Mötet fann att kallelsen skickats ut till medlemmarna i god ordning.  

 

3  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Jonas Fransson valdes till ordförande för mötet och Peter Fransson till 

sekreterare.  

 

4  Val av två justeringsmän för mötet 

Tore Ohlsson och Jan Wilsson valdes att justera protokollet från mötet.  

 

5  Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den dagordning som skickats ut tillsammans med kallelsen till 

mötet. 

 

6 Verksamhetsberättelse för 2013 

Verksamhetsberättelsen lästes upp. En korrigering gjordes, Märta Ljungberg har 

under året ersatts som revisor av Tore Ohlsson. Verksamhetsberättelsen lades 

därefter till handlingarna. 

 

7  Ekonomisk redovisning för 2013 

Föreningens kassör Margareta Claesson redogjorde för ekonomin. Utvecklingen 

har varit god och ekonomin är fortsatt stark. Bryggan i Bosarydssjön var en stor 

utgift men vi fick också ett bra bidrag från Vaggeryds kommun. 

Hantverksdagarna gick något sämre än väntat. 

 

8 Revisionsberättelse för 2013 

Eva Broman läste upp revisionsberättelsen som hon och Tore Ohlsson skrivit 

under. 

 

9 Styrelsens ansvarsfrihet 

Mot bakgrund av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen beslutade 

mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 



10 Verksamhetsplan för 2014 

Ordföranden läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014. En viktig 

nyhet är att Hantverksdagarna kommer att förändras så att de genomförs under 

en dag - lördagen den 29 november. 

 

Förslag från medlemmar: 
Man saknar flotten som låg i vattnet en bit utanför Aludden. Styrelsen svarade 

att en medlem har lovat att renovera den gamla flotten. 

 

Man önskar en renovering av dämmet nedanför kvarnen, så att det blir en 

vattenspegel. Styrelsen svarade att det får bli en diskussion mellan föreningen 

och ägaren av området, men att vi välkomnar förslag och idéer kring hur ett 

sådant projekt kan finansieras. EU-pengar? 

 

Duschen i bastun bör ses över. 

 

11 Val för 2014: 

a) styrelse 

Den nuvarande styrelsen omvaldes i sin helhet: Jonas Fransson, Lena Ohlsson, 

Peter Fransson, Jonny Fransson, Erik Johansson, Stina Ljungberg och Margareta 

Claesson. 

 

b) revisorer 

De nuvarande revisorerna Eva Broman och Tore Ohlsson omvaldes. 

 

c) valberedning 

Mötet beslutade att även i fortsättningen låta styrelsen fungera som 

valberedning, då det saknas medlemmar som vill ställa upp som valberedare. 

 

d) aktivitetskommittén 

Den nuvarande aktivitetskommittén kvarstår: Lena Ohlsson, Eva Broman, 

Marlene Fransson, Sabina Johansson, Margareta Claesson, Marita Melander + 

flertalet "medhjälpare". 

 

12 Medlemsavgift för 2015 

Mötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad (150 kr). 

 

13 Övriga frågor 

 Diskussion kring vägen mellan Svenarum-Hagafors-Lökeryd. Styrelsen har 

skrivit till Trafikverket och påtalat vägens dåliga standard på nytt. 



 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Jonas Fransson   Peter Fransson 

 

 

 

 

 

Justeras    Justeras 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Tore Ohlsson    Jan Wilsson 

 


