STYRELSEMÖTE MED HAGAFORS-SVENARUMS SAMHÄLLSFÖRENING
När: 2022-10-11
Var: Kvarnen, Hagafors
1) Allmänt
a) Mötets öppnande
Ordförande Mattias Brandt öppnade mötet 19:12.
b) Närvarande
Margareta Claesson, , Rebecca Carlsson, Oscar Nordquist, Mattias Brandt, Petra
Sonneveld-de Jong, Anna Bäck.
c) Dagordning
Dagordningen godkändes efter komplettering med olika punkter under 6).
d) Senaste mötesprotokoll
Protokollet genomlästes och lades till handlingarna.
2) Styrelsens arbete
a) Styrelsens sammansättning 2023:
• Oscar Nordquist (1 år kvar): vill stanna kvar;
• Anna Bäck (1 år kvar): vill stanna kvar;
• Margareta Claesson (1 år kvar): flaggar att hon vill hoppa av styrelsen, men kan
tänka sig att fortfarande hjälpa till om det behövs;
• Mattias Brandt (1 år kvar): flaggar att han vill helst hoppa av som ordförande
men kan tänka sig att stanna kvar som ledamot. Det blir sista år som
ordförande iaf.
• Rebecca Carlsson: kan för nu fortsätta som kassör men letar jobb utomlands
och om det blir av går det inte att kombinera med styrelsearbetet i Hagafors.
Alla ska försöka kika runt lite om möjliga nya kandidater.
3) Ekonomi
a) Kassarapport:
God kassabehållning på kontot. Intäkter bl a genom våffelsöndagarna (se under b)),
Hagaforsloppet (se under c)) och uthyrning Kvarnen.
b) Sammanfattning av våffelsöndagarna:
6 tillfälle, ung. 280 gäster, 7.500,- vinst; konstutställning och övriga underhållning var
en succé.
c) Sammanfattning av Hagaforsloppet
Hagaforsloppet 2022 var en succé tycker alla. Intäkter (fika osv) 3.575:- (inköp 1.900:), bidrag kommunen 2.000,-, övriga kostnader (medaljer, goodie bags) 3.700:- blev
detta år generös privatsponsrade. Nu vi vet att loppet var populärt och bra genomfört

ska vi försöka att få sponsring från olika företag. Totala anmälningsavgift 6.720:- gick
till Barncancerfonden.
4) Aktiviteter
a) Advent i Kvarnen lördag 221126. Affisch är utlagd på sociala medier och hemsidan.
b) Diskussion om andra aktiviteter/evenemang
• Anna Bäck förslår att ta upp Midsommarfirandet i Hagafors igen för att
numera finns det mer småbarn(familjer) igen i byn och firanden i
Skillingaryd/Vaggeryd verkar vara osäkra. Styrelsen diskuterar lite omkring
detta. Vi tänker typ ”light” firandet, midsommarafton, löv, plocka blommor,
egen fika(korg), tipspromenad, dans, jordgubbstårta och inte för lång tid,
förmiddag, kl. 11:00, en timme, fråga musikanter med gitarr eller dragspel? Vi
överlämna alla idéer till aktivitetskommittén.
• Pubquiz. Rebecca ska undersöka möjligheter omkring detta. Kanske en
torsdagskväll?
5) Skötsel av Kvarnen
a) Status målning av Kvarnen
Målare som hade gett oss en har inte kommit som utlovat och återkommer inte med
besked.
Anna Bäck vet någon som kanske kan måla istället och ska kontakta honom om han
kan/vill göra detta, inkl. extra byggnad (”längan”) vid Kvarnen och vad det ska kosta.
Det är bra att veta inom två veckor för då är det möjligt att fråga bidrag från
Hembygdsrådet med.
b) Övriga möjligheter bidrag HBR:
• Målning av ”längan”, inklusive byte av trä där så behövs
• Rullstolsramp. Men, det vad vi har nu fungerar egentligen också;
• Trappräcke till Kvarnens entré;
6) Övrigt
a) Sociala medier och hemsida
Det är mer ”trafik” på Facebook, Instagram (mest) och hemsidan. Det är bara att
”köra på” nu! HBR organiserar kurser i sociala medier och Petra är intresserade i
sådant.
På årsmötet visades sig viss intresse i en sms-grupp för att dela viktiga meddelande
(granverksam, djur på vägen, eld, ”konstiga” bilar), alltså, bara för seriösa
meddelande. Vi bestämma oss att Petra ska undersöka möjligheterna och reglerna för
hur att använda sådant. Vi bestämma oss om det i 2023.
b) Ny livboj till badplatsen
Den finns. Ska placera ut den innan sommaren 2023. Då ska vi också ha ett skylt vid
badplatsen om frivilliga bidrag från badgästerna via Swish. Oscar Nordquist ska
designa något, mejla det till Mattias som ska ha det utskriven och laminerat.

a) Hål i vägarna/behov av asfaltering
Mattias ska kontakta tekniska kontoret om detta.
Det finns även staketstolpar kvar som kan tas bort runt reningsanläggningarna.
b) Extra skylt för att ange var Kvarnen finns (för t ex våffelsöndagar). Det visade sig att
det var inte tydligt nog för alla besökare.
c) Kommande möten
I slutet av januari 2023. Mattias återkommer med ett datum.
7) Mötets avslutande
Mötet avslutades 20:25.
Vid protokollet

___________________________________
Petra Sonneveld-de Jong, sekreterare
Ordförande

___________________________________
Mattias Brandt

