
PROTOKOLL

Årsmöte med Hagafors-Svenarums Samhällsförening

2016-03-21
Kvarnen, Hagafors

Närvarande: Therese Andersson, Joakim Wall, Eva Eckerström, Tore Ohlsson, Lena Ohlsson,
Margareta Claesson, Jonas Fransson, Marlene Fransson, Stina Ljungberg, Jan Wilsson, Evert 
Ljungberg, Olof Broman, Eva Broman, Peter Fransson (14 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
Evert Ljungberg 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 2015
Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades därefter till handlingarna.

7 Ekonomisk redovisning för 2015
Föreningens kassör Margareta Claesson redogjorde för ekonomin. Utvecklingen 
har varit god och ekonomin är fortsatt stark.

8 Revisionsberättelse för 2015
Eva Broman läste upp revisionsberättelsen.

9 Styrelsens ansvarsfrihet
Mot bakgrund av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen beslutade 
mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.



10 Verksamhetsplan för 2016
Ordföranden läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014. Den 
innehåller picknick och våffeldagar, hantverksdag och bokloppis. Därtill de 
vanliga rutinerna såsom badplatsskötsel, julgran med mera. Kvarnen hyrs ut till 
privatpersoner och föreningar.

11 Val för 2016:
a) styrelse
Therese Andersson, Petra Sönnichsen och Joakim Wall är nya i styrelsen. Jonas 
Fransson, Stina Ljungberg, Erik Johansson och Peter Fransson kvarstår. Lena 
Ohlsson, Jonny Fransson och Margareta Claesson lämnar.

Jonas Fransson är ordförande, Peter Fransson sekreterare och Joakim Wall 
kassör.

b) revisorer
Eva Broman omvaldes och Per Lundgren valdes att ersätta Tore Ohlsson.

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: Marlene Fransson, Lena Ohlsson, 
Eva Broman, Stina Ljungberg, Margareta Claesson + flertalet "medhjälpare".

12 Medlemsavgift för 2017
Mötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad (150 kr).

13 Övriga frågor
Det har inkommit pengagåvor i samband med Ingrid Svenssons bortgång. Ingrid
var bl a med och skrev Hagaforsboken.

Några arbeten på dammen nedanför kvarnen kan inte påbörjas förrän man fått 
besked om det istället är den ursprungliga åfåran som ska återställas. Detta har 
med fiskens vandringsmöjligheter att göra.

Traktens duktiga sporttjejer Moa Andersson (trav) och Axelina Johansson 
(friidrott) ska på något sätt uppmärksammas på hemsidan och/eller i Kvarnen.

Swish ska införas som betalningsalternativ vid arrangemang i Kvarnen.

Olof Broman frågar om de grenar som E.ON sågat ner och får till svar att 
kommunen planerar att ta bort dessa.

Eva Broman undrar om arrangemang för nyinflyttade. Styrelsen tar med det till 
nästa möte.

Tore Ohlsson tar upp frågan om inte man borde samförlägga belysningselen 
med fibern, när den kommer till Hagafors. Styrelsen tar med det till nästa möte.



Lena Ohlsson, Tore Ohlsson och Margareta Claesson tackades för sitt arbete i 
föreningen med varsin blomma.

Ordförande Sekreterare

______________________________ ______________________________
Jonas Fransson Peter Fransson

Justeras Justeras

______________________________ ______________________________
Evert Ljungberg Jan Wilsson


