Styrelsemöte med Hagafors-Svenarums samhällsförening
2021-03-09
Kvarnen, Hagafors

1) Allmänt
a) Mötets öppnande
Ordförande Mattias Brandt öppnade mötet.
b) Närvarande
Margareta Claesson, Petra Sonneveld de Jong, Anna Bäck, Björn Seimar, Rebecca Carlsson,
Oscar Nordquist, Peter Fransson och Mattias Brandt.
c) Dagordning
Dagordningen godkändes utan ändringar eller tillägg.
d) Senaste mötesprotokoll
Protokollet genomlästes och lades till handlingarna.

2) Styrelsens arbete
a) Hemsidan och sociala medier
Styrelsen beslutade att Petra får det samlade ansvaret för hemsidan och sociala medier.
Facebook-sidan ska byta namn från ”Kvarnen i Hagafors” till ”Hagafors-Svenarums
samhällsförening”. Peter och Anna lämnar över inloggningsuppgifter till Petra så snart som
möjligt.

3) Ekonomi
a) Kassarapport
Föreningens ekonomi är fortfarande god men kostnaderna för energi är stora.
b) Gåvor till Jan Wilsons minne
I samband med Jans bortgång har gåvor om totalt ca 15 000 kr inkommit till föreningen.
c) Rapport om sökta bidrag
Vaggeryds kommun lämnar ett bidrag om 10 000 kr för att mildra de ekonomiska följderna av
pandemin.
d) Byte av elavtal
Vi kommer att byta mätarsäkring inom kort och i samband med det sänka kostnaderna för
nätavgiften.

4) Aktiviteter
a) Årsmöte 2021
Föreningen kallar till årsmöte den 25 maj kl 19.00. Det kommer att genomföras under
Corona-säkra former och utomhus, om vädret tillåter.
b) Idéer och diskussion om aktiviteter 2021
Vi tänker oss att återuppta våffelserveringen i sommar, med början första söndagen i juli och
vid totalt sju tillfällen. Aktivitetskommittén får i uppdrag att titta på ett ”skuggschema” för
bemanningen av söndagarna.

5) Övrigt
a) Brev till medlemmarna
Styrelsen beslutade att skicka ut ett brev enligt det förslag som förelåg på mötet, med tillägg
i form av påminnelse om medlemsavgift. Peter får i uppdrag att dela ut ett mindre antal
pappersupplagor av brevet till de som vi inte har någon fungerande e-postadress till, samt till
några nyinflyttade.
b) Skötselschema för Kvarnen
Schemat behöver gås igenom och aktualiseras. Mattias tittar på detta.
c) Övriga frågor
Containern för trädgårdsavfall går en oviss framtid till mötes efter att SÅM blivit ansvariga för
avfallshanteringen. Mattias tar en ny kontakt med kommunen – containern är angelägen för
oss.
Byggnaderna vid Aludden behöver målas om. Oscar tar ansvar för att så sker.
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