Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2020
Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020

Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Fram till årsmötet 12 september 2020:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Simon Kostantan
Johan Fjellman
Ulf Sandelius
Jan Elgeryd
Bengt Sjöström

Fr o m årsmötet 12 september 2020
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

(vakant)
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Ulf Sandelius
Johan Fjellman
Simon Kostantan
Jan Elgeryd
Birgitta Ericsson

Speciella ansvarsroller:
Medlemsregister
Programansvarig
Ansvarig stugfogde
Ansvarig stugvärdar
Uthyrning
Kontakt Huddinge kommun
Hemsidan
Facebooksidan

Anders Wennersten
Anders Wennersten
Anders Wennersten
Gunilla Andér
Simon Kostantan
Gunilla Andér från årsmötet
Anders Wennersten
Johan Fjellman/Gunilla Andér

Revisorer, ordinarie

Anna Lönnqvist, sammankallande
Tord Törnqvist
Mats Gullberg
Lars-Gunnar Andersson
Anders Wennersten
Nils Larsson
Ann-Marie Risberg till årsmötet
Gunilla Andér från årsmötet

Revisorssuppleanter
Valberedning

Styrelsen har haft tre protokollförda möten, varav ett via e-post, under verksamhetsåret 2020.
Pandemin innebar vi ställde in de flesta styrelsemötena och senarelade årsmötet. Frågor som ändå behövde
beslutas hanterades via e-post eller i något fall sköts framåt.

Verksamheten
Året har helt präglats av pandemin, som inneburit att vi under större delen av året inte haft söndagsöppet i torpet.
Samtidigt har besöksfrekvensen till reservatet ökat till mer än vad parkeringen klarat av, till 40000 från normalt
20000 och under perioden mars-april från 1500 till 11000.
Reservat och byggnader
 Vi har som tidigare skött raststugan, uthyrningen, städningen i stugorna samt det inre underhållet.
 Under året blev det bara två individuella städinsatser, av Gunilla och Simon.
 Bajamajan som kom på plats 2019 har gjort vi inte behövt ha samma tillsyn 2020 som tidigare år.
Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Föreningen har haft stugan öppen på söndagarna från 23 februari till 15 mars och från 30 augusti till 1 november
med extra pandemirestriktioner. Vi har fått flera nya stugvärdar, vilket är mycket välkommet. Stugvärdarna har
de tider vi haft öppet sett till att besökare i stugan kunnat få kaffe och våfflor och/eller bulle och besökarna har
oftast lagt en slant i vår sparbössa till tack. Kaffeserveringen har lockat ett antal nya medlemmar till föreningen.
Uthyrning
Uthyrningen har varit igång hela året och lockade en hel del sällskap med främst vuxna, de stora barngrupperna
vi är vana vid blev det inte många av. Intäkterna blev ungefär 2/3 mot normalt år.
Marknadsföring
Hemsidan har uppdaterats löpande av Anders Wennersten. Vi har en Facebookgrupp vars inlägg sköts av Gunilla
och Johan. Föreningens informationsfolder finns som vanligt att tillgå i en brevlåda uppsatt på föreningens
anslagstavla tillsammans med en reservatsbroschyr med namnet ”Paradiset”, som Huddinge kommun gett ut.
Anstormningen av besökare har gjort vi inte gjort reklam i lokaltidningar
Kommunkontakt
Vi medverkade till att en kon sattes upp på uppfarten till tunet för att hindra parkering där. Också till att ett
ordentligt lås sattes upp på grinden till ängen, så ingen parkeringen skedde där
Programaktiviteter


Lördag 12 september 11.00- årsmöte

Medlemmar
Medlemsantalet blev 126, 15 fler än året innan.

Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på 8 863 kronor.

Simon Kostantan, Ledamot

Gunilla Andér, Sekreterare

Anders Wennersten, Kassör

Johan Fjellman, Ledamot

Ulf Sandelius, Ledamot

