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Styrelsemöte med Hagafors-Svenarums 
samhällsförening 
Tid: 2017-01-30 kl 19.00 

Plats: Kvarnen, Hagafors 

Närvarande: Joakim Wall, Jonas Fransson, Peter Fransson 
  

1 Kallelsen 
hade distribuerats i god ordning. 

2 Föregående protokoll 
gicks igenom och lades till handlingarna. 

3 Kassarapport 
Ekonomin är fortsatt stabil på den vanliga nivån. 

4 Årets aktiviteter 
Vi vill att 2016 års aktiviteter fortsätter, gärna med tillskott av 
något mer. Vi lutar oss mot aktivitetskommittén i detta. 

5 Kvarnen, möbler m m 
Vi beslutar att det kostar 250 kr/gång att låna bord och stolar från 
Kvarnen. 
 
Vi beslutar också att soffan och fåtöljen på övervåningen avyttras, 
eftersom de ”gjort sitt”. Fönstren på övervåningen repareras och 
görs öppningsbara. 

6 Kvarnen, uthyrningsregler och 
brandföreskrifter 
Räddningstjänsten har bedömt att det får vistas max 30 personer i 
Kvarnen, varav ca 10 på loftet. Vill vi ha möjlighet att ta in fler så 
kan vi exempelvis sätta in ytterligare en dörr, förse den nuvarande 
dörren med spanjolett och flytta brandsläckaren från köket till 
ingången. 
 
Med anledning av detta behöver vi komplettera 
uthyrningsreglerna. Jonas skickar ut ett förslag. 

7 Årsmötet 
blir tisdagen den 21 mars kl 19.00. Informationen som bifogas 
kallelsen gicks igenom. Joakim och Therese är valda till nästa år, 
övriga ska väljas om eller ersättas. Möjliga kandidater 
diskuterades. 
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8 Lekplatsen 
En förfrågan kommer att skickas ut till de som har barn under tio 
år, om hur man ser på lekplatsens framtid. Vill vi använda den? 
Hur kan den göras bättre? 

9 Säker by 
Hjärtstartaren är på plats och vi har haft utbildning under två 
kvällar. Ny omgång i februari. 

10 Övriga frågor 
Schäferhundklubben Hok efterlyser en plats att vara på. Tyvärr 
har vi inga uppslag. 

11 Nästa möte 
blir måndagen den 15 maj kl 19.00.  

Vid anteckningarna 

Peter Fransson 

 

Jonas Fransson, ordförande 

 


