
 Paradiset Hanvedens vänner

Protokoll vid årsmöte i Paradiset Hanvedens vänner 
verksamhetsåret 2018

Paradiset den 13 april 2019

1. Nils Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet
Beslutades godkänna att närvarolistan användas som röstlängd. 24 medlemmar var 
närvarande.

3. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet
Valdes Mats Gullberg som ordförande och Karin Lindgren som sekreterare

4. Val av två justerare tillika rösträknare
Valdes Monica Hegvall-Palm och Johan Fjellman

5. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning

6. Fastställande av föredragningslista
Föreslagen dagordning godkändes och övriga frågor anmäls under p 22.
 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning med balans- och 
resultaträkning 
Verksamhetsberättelsen presenterades översiktligt av Nils Larsson och närvarande kunde 
ta del av innehållet i tillgängliga exemplar och lades till handlingarna. 
Anders Wennersten redogjorde för budget och resultat. Ekonomin är god och ett bättre 
resultat än budget redovisas också för 2018 (ca 17 000 kr) till stor del genom 
stugvärdarnas försorg med bra bidrag i bössan och allt oftare via swish. Uthyrningen 
varierar från år till år. I kassan finns mer än 300.000 kronor.

8. Revisorernas berättelse
Revisor Anna Lönnqvist föredrog revisionsberättelsen

9. Fastställande av balans-och resultaträkning samt beslut om handhavande av 
uppkommet överskott eller förlust
Balans- och resultaträkningen godkändes och lades till handlingarna. Beslutades att 
överskottet skall överföras 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 år
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12. Verksamhetsplan
Nils Larsson redogjorde för innehållet i utdelad plan för 2019. Under året kommer en 
översyn av uthyrningsverksamheten att ske. Vi skall se över målgrupper, prissättning mm.
Toalettfrågans eventuella lösning kommer också att påverka detta. Uthyrningen skall 
stödja våra mål och får aldrig bli kommersiell.

Utlåningen av ryggsäckar fortsätter och planen är att vi skall ta fram tipspromenader för 
utlåning.

Fortsatt samarbete med Friluftsfrämjandet, Sörmlandsleden och STF ingår i 
veerksamheten.

13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
2019 års budget med med 0-resultat redovisades. 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. 

15. Val av ordförande på ett år
Nils Larsson valdes till ordförande för ett år 

16. Beslut om antalet ledamöter
Beslutades om 5 ordinarie och 2 suppleant

17. Val av styrelsemedlemmar

Styrelsen i övrigt får efter val följande sammansättning

Simon Konstantan Ledamot 2019 - 2021 Omval
Ulf Sandelius Ledamot 2019 - 2021 Nyval
Gunilla Andér Ledamot Vald till 2020
Anders Wennersten Ledamot Vald till 2020
Jan Elgeryd Suppleant 2019 - 2020 Omval
Bengt Sjöström Suppleant 2019 - 2020 Omval

18. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljs på ett år) 

Följande revisorer valdes

Anna Lönnqvist        Ordinarie,  
sammankallande

2019 - 2020 omval

Tord Törnkvist          ordinarie 2019 - 2020 omval
Lars-Gunnar Andersson Suppleant 2019 - 2020 omval
Mats Gullberg Suppleant 2019 - 2020 omval

 19 .   Val av valberedning (väljs på ett år) 

Följande valberedning valdes

Anders Wennersten Sammankallande 2019 - 2020 omval
Nils Larsson 2019 - 2020 omval
Ann-Marie Risberg 2019 - 2020 nyval
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20 Beslut om omedelbar justering av samtliga personval
     Årsmötet godkände och justerade ovanstående personval

21. Förslag från styrelsen och motioner
Inga inkomna motioner eller förslag 

22. Övriga frågor
Tord Törnqvist informerade om planer i Föreningen Sörmlandsleden med bl a planer för 
samarbete med andra leders föreningar.

Ann-Marie Risberg framförde synpunkter från hyresgäster att det ofta är ostädat i husen efter 
tidigare hyresgäster och uppmanade styrelsen att ta tag i detta.

23. Årsmötets avslutande
Nils Larsson avslutade mötet och avtackade ordförande och sekreterare vid mötet. Avgående 
styrelseledamoten Maria Atterving var inte närvarande och avtackas på annat sätt.

Mötessekreterare: Mötesordförande:
               

Karin Lindgren  Mats Gullberg              

Justerare:

Monica Hegvall Palm Johan Fjellman
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