
HAGAFORS-SVENARUMS SAMHÄLLSFÖRENING 

 

Minnesanteckningar Styrelsemöte 20-12-01 

Närvarande: Margareta Claesson, Petra Sonneveld de Jong, Oscar Nordquist, 
Rebecca Carlsson, Mattias Brandt  

 

1. Allmänt 

a. Mötet öppnades och en presentationsrunda genomfördes 

b. Närvarande enligt ovan, ej närvarande Peter Fransson, Anna Bäck 

c. Dagordningen gicks igenom. Rebecca önskade komplettera med 

- arbetsfördelning för kassörsuppdraget 

- rutiner och ansvar för uthyrning av kvarnen. 

d. Senaste mötesprotokoll gicks övergripande igenom. Mattias skickar ut detta tillsammans 
med anteckningar från detta möte. 

2. Styrelsens arbete 

a. Nya medlemmar i styrelsen (Mattias, Petra, Rebecca) hälsades välkomna 

b. Arbetsordning och arbetsfördelning. 

Mattias och Rebecca stämde av avseende arbetsfördelningen mellan kassör och ordförande. 
Det bestämdes att Rebecca hanterar alla räkningar som ska betalas. De räkningar som 
skickas till Mattias (Eon) lämnas till Rebecca. Vid behov stäms arbetsordningen löpande av. 

Det bestämdes också att Rebecca och Björn kan ersätta varandra på styrelsemöten, eller 
komma båda två. Rebecca har dock det formella ansvaret som kassör. 

Rebecca lyfte att hon fått information om att hon ska vara ansvarig för uthyrning av kvarnen. 
Mattias och Rebecca kom överens om att dela på uppdraget. Mattias återkommer med 
förslag på tid till Rebecca för genomgång av rutinerna vid uthyrning, samt uppdaterade 
dokument. Margareta informerade om att det är viktigt att hon meddelas då kvarnen är 
uthyrd. 

Det beslöts att Petra blir samlat ansvarig för föreningens sociala medier. Det nuvarande 
Facebook-kontot kompletteras med Instagram. Rebecca och Petra samarbetar runt att hålla 



Instagramkontot aktuellt och uppdaterat. Det är viktigt att löpande göra kontot intressant 
genom att lägga ut till exempel bilder på de vackra omgivningarna i Hagafors. 

 

3. Ekonomi 

a. Kassarapport. Det kan konstateras att ekonomin är svag, då inga aktiviteter har 
genomförts under året. 

b. Försäljning av dörr. Peter har sålt de gamla dörrarna för 1 500 kr. Pengarna är swishade till 
kontot. 

c. Byte av elavtal. Mattias informerade kort om förutsättningarna för nytt elavtal och byte av 
säkring. Mattias har avvaktat att gå vidare med säkringsbytet för att först ytterligare kunna 
diskutera frågan med styrelsen. Det beslöts att vi ska gå vidare och byta säkringsstorlek. 
Mattias tar förnyad kontakt med Lennart Sjödén som har lovat att hjälpa till med detta. 

d. Rapport om sökta bidrag. Vi har ännu inte fått besked om de sökta bidragen men Mattias 
räknar med att det kommer inom kort. När mer information finns meddelar Mattias 
styrelsen. 

e. Rapportering av medlemsantal samt avgift till Hembygdsförbundet. Rebecca rapporterar 
medlemsantalet till Hembygdsförbundet. Mattias har förberett en blankett och skickar 
denna till Rebecca. 

4. Aktiviteter 

a. Rapport från aktivitetskommitténs möte 29 oktober. Margareta och Rebecca informerade 
om senaste mötet i aktivitetskommittén. Det konstaterades att den aktuella situationen med 
Covid-19 ställer till det. Förutom Knuts-dansen den 17 januari är inga aktiviteter bestämda 
eller i detalj planerade. Det finns dock en tydlig målsättning att kunna genomföra till 
exempel våffelsöndagarna under 2021, med de anpassningar som behövs för att ”corona-
säkra”.  

Det finns också många förslag på aktiviteter som kan genomföras när omständigheterna 
medger, till exempel Vårmarknad, Quiz i kvarnen, spelkvällar med mera. 

b. Status planerade aktiviteter. Knuts-dansen är bestämd till den 17 januari kl 16. Planering 
är gjord och arbetsuppgifter fördelade. Olika åtgärder kommer att vidtas för att göra 
arrangemanget så ”corona-säkert” som möjligt. 

c. Idéer och diskussion om kommande aktiviteter 2021. Se punkt 4 a. 

 



5. Övrigt 

a. Skötselschema för kvarnen har tagits fram av Jonas och lämnats till Mattias. Det finns 
några luckor i planeringen. Mattias kompletterar schemat och skickar ut till berörda samt 
styrelsen när det är klart. 

b. Aktiviteter för att öka antalet betalande medlemmar. Antalet betalande medlemmar 
under 2021 var (ca) 51. Betalningsbenägenheten har varit något lägre 2020 troligen med 
anledning av uteblivet årsmöte, samt att betalningsinformation främst har skickats ut 
digitalt. För att försöka öka antalet betalande medlemmar kommer vi till 2021 informera 
såväl digitalt (mejlutskick, Facebook, Instagram, hemsida) samt genom avier i brevlådan. För 
att tydliggöra vad Samhällsföreningen gör och vad man får som medlem ska vi sätta samman 
ett informationsblad som kan delas ut i samband med avierna. Oscar ansvarar för att ta fram 
ett utkast till detta till nästa möte.  

Det beslöts också att föreslå årsmötet att besluta att medlemsavgiften höjs från dagens 150 
kr per hushåll till 200 kronor. Styrelsen konstaterade att det var ett tag sedan avgiften 
justerades, samt att den även efter höjningen får betraktas som låg. Punkten tas med till 
agenda för årsmötet 2021. 

c. Planering av styrelsemöten, årsmöte och övriga möten 2021. Förslag till mötesplan för 
2021 fastställdes enligt förslag utskickat inför mötet. 

Styrelsemöten: tisdag 26 januari kl 19-21, tisdag 4 maj kl 19-21, tisdag 7 sep kl 19-21, tisdag 
30 nov kl 19-21; Årsmöte: måndag 15 mars kl 18-20  

d. Övrigt. Inga övriga punkter. 

 

 

Noterat av Mattias Brandt 


