
PROTOKOLL

Årsmöte i Hagafors–Svenarums Samhällsförening 
Kvarnen, Hagafors 20 mars 2018

Närvarande:
Joakim Wall, Margareta Claesson, Evert Ljungberg, Sara Ljungberg, Märta Ljungberg, 
Kristina Nordquist, Anders Nordquist, Eva Broman, Olof Broman, 
Eva Eckerström, Jan Wilsson, Anna Elg Bäck,  Peter Jezoreck, Ingeborg Jezorek och
Marlene Fransson

1     Mötets öppnande
       Marlene Fransson öppnade mötet och hälsade välkommen.

2     Godkännande av kallelse
       De närvarande godkände årsmötets kallelse.

3     Val av ordförande och sekreterare för mötet
       Marlene Fransson valdes till ordförande tillika sekreterare för mötet.

4     Val av två justeringsmän för mötet
       Eva och Olof Broman valdes att justera mötets protokoll.

5     Godkänande av dagordning
       Mötet godkände den dagordning som skickats ut tillsammans med mötets kallelse.

6     Verksamhetsberättelse för 2017 lästes upp och lades till handlingarna.
       Aktiviteter under det gångna året redovisades:           
       Knutsdansen genomfödes med god uppslutning.
       Julgranen sattes upp i vanlig ordning.
       Sedvanlig skötsel av badplatsen.
       Sommarens ”våffelsöndagar” har under åren fått fler och fler besökare.
      ”Advent på Kvarnen” genomfördes under två dagar med positiv respons.

7     Ekonomisk redovisning för 2017
       Föreningens kassör Joakim Wall redovisade 2017 års ekonomi.
       Utvecklingen har varit god och ekonomin är fortsatt stark.

8     Revisionsberätelse för 2017
       Eva Broman läste upp revisionsberättelsen.

9     Styrelsens ansvarsfrihet
       Med bakgrund av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen beslutade mötet att bevilja    
       styrelsen ansvarsfrihet för 2017.

10   Verksamhetsplan för 2018
       Förslag till verksamhetsplan lästes upp.
       Den innehåller våffeldagar, ”Advent på Kvarnen”,  ”Fika på Kvarnen”, Knutsdans, samt rutiner
       kring badplatsens skötsel och uppsättning av julgranen.
      



       Alla som har förslag kring aktiviteter är hjärtligt välkomna att höra av sig till styrelsen.
       eller till aktivitetskommittén.

       Marlene informerade om att sju av Kvarnens fönster kommer att bytas ut före 30 juni 2018.
       Bidrag till detta har erhållits av Vaggeryds kommun samt Leader Västra Småland.
       Förslag finns att Kvarnens dörr ska bytas ut för att minska energiförbrukningen ytterligare.
      
11   Val för år 2018:
       a)  styrelse
      Jonas Fransson, Peter Fransson, Joakim Wall, Therese Dresselberg Andersson,    
      Margareta Claesson,  Anna Elg Bäck och Sara Ljungberg.
      
       b)  revisorer
       Eva Broman och Per Lundgren.
  
       c)  valberedning
       Mötet beslutade att låta styrelsen även i fortsättningen ta ansvaret för denna uppgift.

       d)  aktivitetskommittén
       I aktivitetskommittén ingår Therese  Dresselberg Andersson, Eva Broman,
       Margaretha Claesson, Marlene Fransson, Anna Elg Bäck och Sabina Johansson. 
       Aktivitetskommittén har nyligen träffats för planering, tankar och ideér kring våffelsöndagar
       och ”Advent på Kvarnen”.

12   Medlemsavgift för 2019
       Mötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad (150 kr) för 2019.

13   Övriga frågor 
       Miljön kring ån diskuterades.
       Diverse förslag hänskjuts till styrelsen.

       Hembygdsföreningen önskar komma i kontakt med någon som kan berätta om samhället och 
       dess historia under en samhällsvandring i höst.
       
       
14   Mötets avslutande
       Mötet avlutades med fika.

Mötets ordförande/sekreterare                            Justeras       Justeras                       

_________________________                ___________________          _____________________  
      Marlene Fransson   Eva Broman                             Olof Broman



             
  
       
       

       

       

       
       


