
PROTOKOLL 
 
Årsmöte med Hagafors-Svenarums Samhällsförening 
 
2022-04-12  
Kvarnen, Hagafors 
 
Närvarande: Ingeborg och Peter Jezoreck, Kristina och Anders Nordquist, Martina Nordquist, 
Eva Eckerström, Rebecca Carlsson, Anna Elg Bäck, Marlene Fransson, Oscar Nordquist, 
Margareta Claesson, Petra Sonneveld de Jong, Björn Seimar, Mattias Brandt, Eva Broman, 
Sirkka Rothzén, Ester Nilsson, Peter Fransson 
 
 
1  Mötets öppnande 

Föreningens ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 
2  Godkännande av kallelse 

Mötet fann att kallelsen skickats ut till medlemmarna i god ordning.  
 
3  Val av ordförande och sekreterare för mötet 

Mattias Brandt valdes till ordförande för mötet och Peter Fransson till 
sekreterare.  

 
4  Val av två justeringsmän för mötet 

Anders Nordquist och Kristina Nordquist valdes att justera protokollet från 
mötet.  

 
5  Godkännande av dagordning 

Mötet godkände den dagordning som skickats ut tillsammans med kallelsen till 
mötet. 

 
6 Verksamhetsberättelse för 2021 

Verksamhetsberättelsen lästes upp och lades därefter till handlingarna. 
 
7  Ekonomisk redovisning för 2021 

Föreningens kassör redogjorde för ekonomin. Som en följd av pandemin har vi 
inte haft så många aktiviteter. Trots detta har ekonomin stärkts genom gåvor till 
Jan Wilsons resp Anders Thunanders minne, men även genom kommunala 
bidrag. 
 
Antalet betalande medlemmar har sjunkit de senaste åren. Styrelsen ska 
överväga om en rent digital kommunikation fungerar eller om den ska 
kombineras med utskick på papper. 

 
8 Revisionsberättelse för 2021 

Eva Broman läste upp revisionsberättelsen som hon och Per Lundgren skrivit 
under. 



 
 
9 Styrelsens ansvarsfrihet 

Mot bakgrund av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen beslutade 
mötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 
 

10 Verksamhetsplan för 2022 
Ordföranden läste upp styrelsens förslag till verksamhetsplan. Närmast ligger en 
skötseldag den 23 april. Under juli och augusti kommer sju våffelsöndagar att 
genomföras. Till hösten blir det en löpartävling! 
 
Innan midsommar kommer kvarnen att målas av en inhyrd entreprenör. Halva 
kostnaden betalas av kommunen. 
 

 
11 Val för 2022: 

a) styrelse 
 
Ordförande Mattias 1 år 
Sekreterare Petra 2 år 
Kassör Rebecca 2 år 
Ledamot Björn 2 år 
Oscar, Margareta och Anna sitter kvar ytterligare ett år 
 
b) revisorer 
Peter Fransson och Eva Broman 
 
c) valberedning 
Mötet beslutade att även i fortsättningen låta styrelsen fungera som 
valberedning, då det saknas medlemmar som vill ställa upp som valberedare. 
 
d) aktivitetskommittén 
Den nuvarande aktivitetskommittén kvarstår: 

 Margareta Claesson, Eva Broman, Rebecca Carlsson, Björn Seimar, Anna Bäck, 
Marlene Fransson, Annika Börjesson 

 
12 Medlemsavgift för 2023 

Mötet beslutade att låta medlemsavgiften vara oförändrad (150 kr). 
 
13 Övriga frågor 
 Föreningen ingår numera i Hembygdsrådet som är en samarbetsorganisation för 

föreningar verksamma inom kommunens gränser. 
 
Cykelskjulet ska rätas upp istället för skrotas, detta görs på skötseldagen. 
 
Handikappanpassning i form av ramp vid kvarnen och att bättre utnyttja 
närheten till ån diskuterades. 
 
Skadegörelsen vid Aludden har inte fortsatt men det är viktigt att vi alla håller 
ögonen öppna när vi är i närheten. 



 
Styrelsen ska överväga att skapa en sms-grupp eller liknande för snabba utskick 
av information när vi ser främmande bilar eller personer som beter sig konstigt. 
Detta apropå den senaste tidens inbrott på flera ställen runt Hagafors. 

 
 
 
 
 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Mattias Brandt   Peter Fransson 
 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Anders Nordquist   Kristina Nordquist 
 


