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Styrelsemöte med Hagafors-Svenarums 
samhällsförening 
Tid: 2015-12-01 kl 19.00 

Plats: Kvarnen, Hagafors 

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

1  Kallelsen 
hade skickats ut i god ordning. 

2  Föregående protokoll 
gicks igenom och lades till handlingarna. 

3  Kassarapport 
Föreningens ekonomi är god. 

4  Skötselschemat 
Schemat verkar ha fungerat bra under året och det har varit snyggt 
runt Kvarnen. Tack till alla inblandade! 

5  Hantverksdagen 
Överskottet av fika, lotter och avgifter är ungefär 2000 kr. Vi 
tycker att hantverksdagen är viktig som en mötesplats och årlig 
händelse. Marlene och Therese får i uppdrag att planera för nästa 
år. 

6  Fiber 
Länsstyrelsen har ännu inte fattat något beslut om 
bidragsansökan. Det sägs att det kommer i december. Löpande 
information finns på www.vaggerydsfiber.se 

7  Nästa års styrelse 
Stina, Erik, Peter och Jonas är valda till årsmötet 2017. Lena, 
Jonny och Margareta ska väljas om. Jonny planerar att kliva av 
styrelsen. 

8  Skötselavtal med kommunen 
Jonas har haft kontakt med Magnus Ljunggren, teknisk chef. 
Samma avtal som tidigare förlängs, vilket innebär att vi får en 
summa pengar för att slå gräs på en del kommunala ytor kring 
Kvarnen. 
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9  Övriga frågor 
Av Hagaforsboken finns det ungefär 20 st kvar. För den som är 
intresserad gäller det att slå till innan de är slut. 
 
I trakten finns flera ungdomar som är framstående inom idrotten. 
Föreningen kommer att efterlysa personer som det har gått bra för 
på olika områden för att uppmärksamma dem vid ett tillfälle 
framöver. 
 
Julgransdansen planeras bli som föregående år. 
 
Elavtalet: Vi har ett fast ettårigt avtal med E.ON. Vi tecknar oss 
för ännu ett år. 
 
Styrelsen beslutar att stänga bastun i Kvarnen. Den nyttjas mycket 
lite och ekonomin går inte ihop. 

10  Nästa möte 
blir tisdagen den 26 januari 2016 kl 19.00 i Kvarnen. 
  

Vid anteckningarna 

Peter Fransson 

 

Jonas Fransson, ordförande 

 


