
 

  

 

 PROTOKOLL  

     

Styrelsemöte med Hagafors-Svenarums samhällsförening 

Tid: 2014-12-01 

Plats: Kvarnen, Hagafors 

Närvarande: Jonny Fransson, Stina Ljungberg, Margareta 
Claesson, Jonas Fransson och Peter Fransson 
  

1  Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2  Föregående protokoll 
lades till handlingarna. 

3  Kassarapport 
Ekonomin är fortfarande god, men vi har haft en del 
investeringskostnader under året, bl a ett nytt kylskåp och 
nya utemöbler till Kvarnen. 

4  Skötsel-schemat 
är uppdaterat inför vintern. Det återstår en del frågetecken 
kring Knutsdansen, men vi tror att de löser sig. 

5  Hantverksdagen 
gick lite sämre än väntat, men upplägget var ju också nytt 
för i år. Vi fick ihop det ekonomiskt, men vi behöver se över 
annonskostnaderna till nästa gång. 

6  Fiberutbyggnaden 
Jonas har jobbat hårt med medlemsvärvningen till 
fiberföreningen och vi närmar oss 80 % täckningsgrad i vårt 
område. Projekteringsarbetet har påbörjats. Värt att nämna 
är att det kommer att erbjudas delbetalning av 
anslutningsavgiften genom ett samarbete med banken. 
Mer information finns på www.vaggerydsfiber.se  

7  Nästa års styrelse 
Lena, Jonny och Margareta är valda till 2016. Stina, Erik, 
Peter och Jonas ska ev väljas om. Just nu kan samtliga tänka 
sig att fortsätta i styrelsen. Vi funderar till nästa möte i 
början av 2015. 

8 H Elavtal 
Avtalet ska tecknas om. Vi väljer att teckna ett nytt ettårigt 
fastprisavtal med E.ON. 
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9  Värmepumpen 
Luftvärmepumpen har lagt av. Efter en rundringning i 
styrelsen kom vi fram till att vi försöker att reparera den 
gamla pumpen, då det kändes som en för stor utgift att 
skaffa en ny. Reparationen kostar max kr 5.800:- 

10  Övriga frågor 
Det står i stadgarna att ordinarie årsmöte ska hållas årligen i 
mars månad. Kallelsen till årsmöte ska minst åtta dagar i 
förväg skriftligen tillsändas medlemmarna. Kan e-post 
räknas som skriftlig information? Vad tycker styrelsen och 
vad tycker medlemmarna? 

11  Nästa möte 
blir måndagen den 26 januari 2015.  

12  Mötet avslutades 
Tack för den här gången! 
  

Vid anteckningarna 

Peter Fransson 
 
 
 
 

 

 

 
Justeras 
 
 
 
Jonas Fransson 


