
HAGAFORS-SVENARUMS 
SAMHÄLLSFÖRENING www.hagafors-svenarum.se  

 INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE  

 Gamla och nya medlemmar hälsas välkomna till årsmöte   
 tisdagen den 25 mars 2021 kl 19.00  

 Plats: Kvarnen i Hagafors (vi planerar för ett corona-anpassat årsmöte)  

 ¤ Årsmötesförhandlingar  

1. Mötets öppnande  
2. Godkännande av kallelse  
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet  
4. Val av två justeringsmän för mötet  
5. Godkännande av dagordning  
6. Verksamhetsberättelse för 2020 
7. Ekonomisk årsredovisning för 2020 
8. Revisionsberättelse för 2020 
9. Styrelsens ansvarsfrihet  
10. Verksamhetsplan för 2021  
11. Val för 2021:  

a. styrelse 
b. revisorer  
c. valberedning  
d. aktivitetskommitté   

12. Medlemsavgift för 2022  
13. Övriga frågor  
14. Mötets avslutande   

¤ Vi bjuder på fika   

Ur stadgarna från år 1955  

Föreningen, som benämnes ”Hagafors-Svenarums samhällsförening”, har till ändamål, 
att verka för samhällsangelägenheter av olika slag, vilka kan vara till nytta och trevnad 
för samhällets medlemmar och i dess närhet boende personer.  

Politiska och religiösa frågor behandlas ej i föreningen.  

Medlemsavgiften för 2021 är: 150 kr per hushåll.  
Betalas på bg 378-8023 eller genom att swisha 123 238 4790. (Var noga med att 
ange ditt namn och adress så att vi kan se, vem som betalat)  
Vänligen betala din medlemsavgift senast 25/5 2021.  
 

 



Verksamhetsberättelse 2020 

Styrelse under 2020 (vid årets utgång) 
Mattias Brandt ordförande 
Rebecca Carlsson kassör  
Peter Fransson sekreterare  
Margareta Claesson ledamot  
Anna Elg-Bäck ledamot   
Petra de Jong ledamot 
Oscar Nordkvist ledamot  

Revisorer har varit Eva Broman och Per Lundgren.  

Föreningen har utöver årsmötet haft 4 bokförda sammanträden under året.  

Aktiviteter under året:  
Inga aktiviteter har genomförts under året med anledning av corona-pandemin 
Dock har alla vanliga rutiner genomförts såsom badplatsskötsel, julgransprojekt…mm 
Kvarnen har inte varit uthyrd under året. Vaktmästarschemat har fungerat bra.  

Förslag till Verksamhetsplan för 2021.   

”Våffeldagar” vid 7 tillfällen med start 4 juli, Utöver detta planerar styrelsen att 
genomföra en del både gamla och nya aktiviteter om omständigheterna medger. 
Därtill genomförs vanliga rutiner såsom badplatsskötsel, julgransprojekt mm. 
Kvarnen hyrs ut till privatpersoner och föreningar.  

Förslag om aktiviteter eller annat kan alltid framföras till någon i styrelsen. 
Även ”nya intresserade”, som vill leda aktiviteter, är välkomna att höra av 
sig.  
Utemiljön kring Kvarnen ses över och sköts om.  

Information om föreningens verksamhet kommer i huvudsak att 
förmedlas via mejl i fortsättningen. Viktigt att meddela eventuella nya 
mejladresser.  
 


