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Årsmöte med Hagafors-Svenarums 
samhällsförening 
Tid: 2015-03-23 19.00 

Plats: Kvarnen, Hagafors 

Närvarande: Tore Ohlsson, Jan Wilsson, Jonny Fransson, Elam 
Lindberg, Olof Broman, Kristina Nordqvist, Eva 
Eckerström, Eva Broman, Märta Ljungberg, 
Josefine Petttersson, Peter Fransson, Margareta 
Claesson, Lena Ohlsson, Mattias Brandt, Annika 
Börjesson, Ivar Sonneveld, Fredrik Bergman, Jonas 
Fransson 
  

1 Mötets öppnande 
Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

2 Godkännande av kallelse 
Mötet konstaterade att kallelsen hade gått ut i god ordning. 

3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 
Styrelsens ordförande och sekreterare valdes att leda och 
protokollföra mötet. 

4 Val av två justeringsmän för mötet 
Jan Wilsson och Ivar Sonneveld valdes att justera protokollet. 

5 Godkännande av dagordning 
Dagordningen gicks igenom och godkändes av mötet. 

6 Verksamhetsberättelse för 2014 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom och lades till handlingarna. 

7 Ekonomisk redovisning för 2014 
Kassören redovisade en god ekonomi, där hantverksdagarna, 
våffelsöndagarna och loppisen hör till de största inkomstkällorna. 
Större utgifter under året har varit utbyte av kylskåp och 
reparation av värmepump, samt naturligtvis uppvärmning av 
kvarnen. 

8 Revisionsberättelse för 2014 
Eva Broman och Tore Ohlsson meddelade revisionsberättelsen 
och föreslog årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

9 Styrelsens ansvarsfrihet 
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
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verksamhetsåret. 

10 Verksamhetsplan för 2015 
Picknick 
Våffeldagar 
Hantverksdag 
Bokloppis 
Badplatsen 
Julgranen 
Uthyrningen 
Bastun 
 
Förslag på ytterligare aktiviteter kan lämnas till någon i styrelsen! 

11 Val för 2014: 
a) styrelse 
Hela styrelsen omvaldes. 
 
b) revisorer 
Tore Ohlsson och Eva Broman omvaldes för ytterligare ett år. 
 
c) valberedning 
Styrelsen valdes att utgöra valberedning för ytterligare ett år. 
 
d) aktivitetskommittén 
Under det kommande året utses ansvariga för respektive aktivitet, 
som i sin tur har medhjälpare. 

12 Medlemsavgift för 2016 
Avgiften beslutades vara oförändrad, 150 kr. 

13 Övriga frågor 
Vårstädningen som social aktivitet diskuterades. Skötseln av 
kvarnen är schemalagd numera. 
 
Lekplatsen är i dåligt skick med mycket ogräs. Styrelsen tar med 
sig frågan till nästa möte. 
 
Vägen mellan Hagafors och Svenarum blir bara sämre och sämre. 
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Styrelsen har haft kontakt med Trafikverket men inte fått något 
positivt besked. 
 
Inköp av hjärtstartare diskuterades. Nyttan, priset, placeringen 
och så vidare. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan vidare. 

14 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
  

Vid anteckningarna 

Peter Fransson 

 

Justeras 

 

 

Jan Wilsson   Ivar Sonneveld 


