
 Paradiset Hanvedens vänner

Protokoll vid årsmöte i Paradiset Hanvedens vänner 
verksamhetsåret 2012

Paradiset den 14 april 2013

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 Anna Lönnqvist och Astrid Holmgren
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 presenterades översiktligt av Nicke Larsson och närvarande 
kunde ta del av innehållet i tillgängliga exemplar.
Anders Wennersten redogjorde för budget och resultat. Ekonomin är i balans och ett 
mindre överskott om 8.879 kronor redovisas för 2012.  Under året har vissa 
investeringar gjorts tex inköp av nya dammsugare, nya gardiner och dynor i 
Gillestugan.

8. Revisorernas berättelse
Revisor Anna Lönnqvist 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 överförs i ny 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 2013 varvid några punkter 
kommenterades speciellt
 Planen inleds med formulering av föreningens ”uppdrag” = mål för verksamheten. 

Styrelsen ombads att förtydliga uppdraget med att det ingår skyldighet att mot 
kommunen rapportera händelser och olika behov ute i reservatet. 

 Att en långsiktig skötselplan ska efterfrågas från kommunen
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 Förlängd öppettid i torpet under sommaren – positivt för besökare, men problem 
för stugvärdar utan bil pga gles busstidtabell  

 Vandringar arrangeras i första hand med något speciellt tema och gärna i 
samarbete med andra föreningar

13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
2013 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 2013-2014

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

17. Val av styrelsemedlemmar

Gunilla Andér kvarstår 2012-2014
Håkan Petersson kvarstår 2012-2014
Anders Wennersten kvarstår         2012-2014
Tord Törnkvist omval 2013-2015
Suppleanter: (1 år)
Jan Elgeryd omval 2013-2014
Michael Löhf omval 2013-2014
Vakans 

     18. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år 2013-14)
           Revisorer Anna Lönnqvist        omval     sammankallande

Ing-Britt Källman     omval   
         

Revisorsuppleanter Håkan Nordenadler  omval
Lars-Gunnar Andersson omval 

    
 19 .   Val av valberedning (väljes på ett år 2013-14)
      Mats Gullberg (sammankallande) och Margareta Rickman Törnkvist omval
      samt Amis Risberg (nyval)

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

21. Förslag från styrelsen och motioner
Inga inkomna motioner

22. Övriga frågor
 Föreslogs funktionärsträff på Lida den 31 augusti med vandring och lunch
 Önskemål att hela programmet presenteras på hemsidans förstasida
 Micke L föreslog att en ljuskväll anordnas vid Trehörningen i höst
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 Tord T påminde om Sörmlandsledens 40-årsjubileum med många 
programpunkter varav minst 2 eller 3 i Paradiset bl a den 12 maj. Nämnde 
även Gröna kilars dag den 19 maj och att STF- Sth föreslagit att man står för 
adventsvandringen i Paradiset. Även Tyresta firar 20 år med Naturrum.

 Hans L önskar att föreningen uppmärksammar naturvårdsvakten Janne 
Erikssons betydelse för Paradiset i kontakterna med kommunen

 Mats Gullberg överlämnade en ”antik” diaprojektor med väska och 
beskrivning till ordföranden Nicke Larsson. Denna har varit i föreningens ägo 
sedan åtskilliga år, men får numera betraktas som museal.

    23. Nicke Larsson avslutade mötet med att avtacka mötesordföranden Mats G med en 
blomma liksom Anders Wennersten för den intressanta rundvandringen på tunet med 
bildvisning och historik som bjöds före årsmötet. Med anledning av föreningens 60 år 
blev ”gamla kämpar” också presenterade av Anders och närvarande fick diplom i 
handen och ännu fler fick ett diplom upphängt på logväggen 
Amis Risberg avtackades efter sin fleråriga och mångsidiga insats i styrelse och 
föreningen.

Mötessekreterare                          Mötesordförande    

               
Gunilla Andér  Mats Gullberg              

Justerare:

Anna Lönn §qvist Astrid Holmgren
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