
 Paradiset Hanvedens vänner

Protokoll vid årsmöte i Paradiset Hanvedens vänner 
verksamhetsåret 2011

Paradiset den 15 april 2012

1. Nicke Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet

Som röstlängd beslutades att närvarolistan skulle användas
3. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

Mats Gullberg som ordf och Gunilla Andér som sekr
4. Val av två justerare tillika rösträknare

Valdes Rune Lindqvist och Siv Björkander
5. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
6. Fastställande av föredragningslista

Föreslagen dagordning godkändes 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med  balans- och 

resultaträkning 
Verksamhetsberättelsen gicks igenom av Nicke Larsson och kommenterades av Hans 
Lundgren bla med hänvisning till att Huddinge kommun nu är ägare av reservatet och 
hur bevakningen av tex leder och rastplatser sker . Framförde önskemål om långsiktig 
plan från styrelsen. Föreslogs också att besökare ombeds lämna synpunkter och 
intresse för att bli medlem/funktionär via enkät.
Anders Wennersten redogjorde för budget och resultat. Ett överskott om 24.689 
kronor redovisas för 2011 vilket är resultatet av ökad uthyrning.

8. Revisorernas berättelse
Revisor Ing-Britt Källman föredrog  revisionsberättelsen

9. Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om handhavande av 
uppkommen vinst eller förlust
Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna Beslutades att 
vinsten förs i löpande räkning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

11. Fastställande av eventuella arvoden till styrelse och revisorer samt eventuella 
arbetsgrupper
Styrelsen avsäger sig arvoden i likhet med tidigare 

12. Verksamhetsplan
Nicke Larsson redogjorde för innehållet i utdelad plan för 2012. 
 Förnyade kontakter med kommunen krävs då flera åtgärdspunkter  i planen för 

2011 ännu inte genomförts
 Möte med stugfogdar o stugvärdar som hållits i mars kommer bl a att resultera i 

uppdatering av stugvärdarnas checklista. Förslag finns att hålla torpet öppet längre 
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under sommarhalvåret. Mats Gullberg påpekade att busstidtabellen  då inte passar 
så bra för icke bilburna värdar. Minnesanteckningar från mötet ska distribueras.

 Städning av alla stugor ska ske i juni. Fler städare efterlyses
 Marknadsföring av evenemang i Paradiset sker via hemsidan, på kommunens 

hemsida, i Mitt I. Några av årets aktiviteter finns också med i Huddinges 
Naturguide 2012. 

 Vandringar första söndagen under sommarhalvåret fortsätter och ska gärna ske i 
samarbete med andra föreningar

 Ökad budget för material som innebär bl a spisinsats i Gillestugan, nya gardiner 
och dynor i Gillestugan

13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
2012 års budget med minusresultat. Resultatet beror mycket på hyresintäkterna.
Årsmötet godkände budgeten.

14. Fastställande av medlemsavgift 
Beslutades om oförändrad avgift 100 kr för enskild medlem och 100 kr för familj 
samt 500 kr för förening. Ingen höjning av avgift för familj.

15. Val av ordförande på ett år
Nicke Larsson valdes till ordförande 2012-2013

16. Beslut om antalet ledamöter
Oförändrat 4 ordinarie och 3 suppleanter

17. Val av styrelsemedlemmar

Gunilla Andér omval 2012-2014
Håkan Petersson omval 2012-2014
Anders Wennersten omval  2012-2014
Amis Risberg omval 2012-2013 (ett år på egen begäran)
Suppleanter:
Tord Törnqvist omval 2012-2013
Jan Elegeryd omval 2012-2013
Michael Löhf nyval 2012-2013

     18.Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år 2012-13)
           Revisorer Anna Lönnqvist        omval     sammankallande

Ing-Britt Källman     omval            

Revisorsuppleanter Håkan Nordenadler  omval
Lars-Gunnar Andersson nyval 

    
      19 .   Val av valberedning (väljes på ett år 2012-13)
            Mats Gullberg (sammankallande) och Hans Lundgren omval samt

Margareta Törnqvist (nyval)

20 Beslut om omedelbar justering av samtliga personval
Årsmötet godkände och justerade ovanstående personval

21.Förslag från styrelsen och motioner
Inga inkomna motioner
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22. Övriga frågor
 Tord T informerade om Sörmlandsledens budkavle 2013 som kommer att 

passera Paradiset
 Margareta T informerade att STF Södertörn ansvarar för vandringen på 

Sörmlandsledens dag den 13 maj
 Micke L inbjöd till surströmmingsfest i Paradiset den 18 augusti
 Diskuterades frågor om utveckling av Paradiset liksom utökning av sovplatser

    23. Nicke Larsson avslutade mötet med att avtacka de medverkande med en blomma.
Speciellt tack till Andrea och Lars-Gunnar som underhållit oss med vacker musik och 
Malin Löfgren, kommunekolog från Haninge, som berättat om Tornberget och 
naturreservaten.

Mötessekreterare                         Mötesordförande    

               
Gunilla Andér         Mats Gullberg              

Justerare:

Rune Lindqvist Siv Björkander
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