Paradiset Hanvedens vänner
Verksamhetsberättelse för Paradiset Hanvedens vänner 2019
Styrelsen får härmed avlämna följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Styrelsen
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Fram till årsmötet 13 april 2019:
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

Nils Larsson
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Simon Kostantan
Johan Fjellman
Maria Atterving
Jan Elgeryd
Bengt Sjöström

Fr o m årsmötet 13 april 2019
Ordförande
Ledamot, sekreterare
Ledamot, kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant

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

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

Anders Wennersten
Anders Wennersten
Anders Wennersten
Gunilla Andér
Simon Kostantan/Anders Wennersten
Nils Larsson
Anders Wennersten
Johan Fjellman/Gunilla Andér

Revisorer, ordinarie

Anna Lönnqvist, sammankallande
Tord Törnqvist
Mats Gullberg
Lars-Gunnar Andersson
Anders Wennersten
Nils Larsson

Revisorssuppleanter
Valberedning

Styrelsen har haft fem protokollförda möten under verksamhetsåret 2019.
Reservat och byggnader




Vi sköter som tidigare raststugan, uthyrningen, städningen i stugorna samt det inre underhållet.
Under året har vi storstädat som vanligt i alla utrymmen.
I mars fick vi äntligen en bajamaja på tunet. Efter intrimning av tömningsrutinerna så är nu ”våra” dass
öppna bara vid uthyrning och våra egen insatser för tömning har från hösten kunnat minskas ordentligt.

Föreningens utåtriktade verksamhet
Raststuga
Föreningens stugvärdar har ytterligare ett år på ett mycket förtjänstfullt sätt hållit stugan öppen på söndagarna.
Vi har fått flera nya stugvärdar, vilket är mycket välkommet. Stugvärdarna har 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
Vår uthyrning har fokus på barn- och ungdomsgrupper. Vi har även viss uthyrning till privata grupper som vill
uppleva natur och kulturmiljön, men det finns ingen strävan att utöka uthyrningen till dessa grupper då
uthyrningen inte får bli kommersiell. Ansvarig hyresgäst måste i de fallen vara medlem i föreningen.
Uthyrningen var 2019 högre än året innan och ungefär samma som 2017. Simon har höjt servicen mot
hyresgästerna, som varit mycket nöjda. Styrelsen har under året i flera möten diskuterat förutsättningarna för
uthyrningen och en uthyrningspolicy har tagits fram. Vi kommer bli striktare med att uthyrningen inte skall
kunna uppfattas som en kommersiell verksamhet och vara försiktigare med uthyrning till större grupper utan
barn. Vi sänker priset för barn för att markera det är vår målgrupp. Vi kommer justera rutinerna, så det skall vara
möjligt ordna uthyrning till återkommande hyresgäster med ett minimum av insatser från oss
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.
Information om Paradiset och torpets öppettider samt program har även i år funnits i lokaltidningarna ”Mitt i
Huddinge” och ”Mitt i Haninge” samt i Huddinge kommuns kalender inklusive kommunens webbsida
Kommunkontakt
Den 29 mars blev vi tilldelade priset Huddinge stolthet! utdelat av Enterprise Huddinge. Det ledde till en
intervju i God morgon Huddinge. Vi har samarbete med kommunens Fritids- och Kulturförvaltning för
anordningen av vandringen till Samelägret (se nedan).
Programaktiviteter







Lördag 14 april 10.00- Städdag och 1300- årsmöte
Tisdag 11 juni, 10.00- Städdag, inne i byggnaderna
Måndag 16 september 10.00-, seniorvandring (i samband med seniorveckan i Huddinge)
6 oktober 10.00- invigning av Huddingeleden och vandring (Rickard Westin, Huddinge kommun)
27 oktober 10.00- Vandring samelägret (samarrangemang med Huddinge kommun)
1 december 10.00-, adventsvandring och säsongavslutning för servering söndagar

Aktiviteterna redovisas mer utförligt på föreningens hemsida.
Medlemmar
Medlemsantalet blev 111.
Ekonomi
Sammanlagt gav verksamheten ett överskott på 28 422 kronor mot ett budgeterat nollresultat.

Nils Larsson, Ordförande

Gunilla Andér, Sekreterare

Anders Wennersten, Kassör

Simon Kostantan, Ledamot

Johan Fjellman, Ledamot

Ulf Sandelius, Ledamot

