
 Paradiset Hanvedens vänner
Protokoll vid årsmöte i Paradiset Hanvedens vänner 

verksamhetsåret 2009
Paradiset den 18 april 2010

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

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

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

Anna Lönnqvist och Kjell Lundqvist
4. Kallelse till årsmötet har skett i behörig ordning
5. Fastställande av föredragningslista

Föreslagen dagordning godkändes med tillägg av information under övriga frågor
6. Styrelsens årsredovisning med  balans- och resultaträkning 

Hänvisades till utsänd årsberättelse med kommentar om att den stora förändringen 
under året är att Huddinge kommun övertagit ägandet samt skötsel av leder och 
rastplatser. Nicke Larsson gjorde en kort sammanfattning av de ingående rubrikerna.
Nicke Larsson hänvisade till utdelat bokslut för 2009. Årets resultat är 25.993 kr. 
Antalet medlemmar har ökat något och uppgår till 115. Speciellt kommenterades att 
kommunen tar över alla kostnader utom de som är knutna till uthyrningen och att inga 
bidrag utgår i fortsättningen. 

7. Revisorernas berättelse
Revisor Anna Lönnqvist läste upp revisionsberättelsen

8. 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 ny räkning.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet beslutade om oförändrad avgift 100:- för enskilda medlemmar och 500:- för 
medlemsföreningar. Familjemedlemskap kan erhållas för 100:- för medlemmar på 
samma adress

11. Fastställande av eventuella arvoden till styrelse och revisorer samt eventuella 
arbetsgrupper
Styrelsen avsäger sig arvoden. 

12. Fastställande av verksamhetsplan
Nicke Larsson redogjorde för innehållet i utdelad plan för 2010. 

• Positivt samarbete med Naturvårdsenheten i  Huddinge kommun och 
överenskommelse om åtgärder har träffats  bla ang parkeringen, vägunderhåll, 
sopsortering, handikapptoa och diskbänk utomhus. Kostnader för sopsortering 
kommer att delas med kommunen.

• Efterlyses fler stugfogdar och stugvärdar
• Höststädning är lördag den 23 oktober- står fel datum i programmet
• Sommarstädning inomhus annonseras på hemsidan. Fler städare efterlyses.
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13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
Nicke Larsson redogjorde för 2010 års budget och hänvisade till utdelat förslag. 
Årsmötet godkände budgeten.

14. Val av ordförande på ett år
Nicke Larsson valdes till ordförande 2010-2011

15. Beslut om antalet ledamöter
Fyra ordinarie och 3 suppleanter

16. Val av styrelsemedlemmar
Gunilla Andér omval 2010-2012
Håkan Petersson omval 2010-2012
Anders Wennersten omval  2010-2012
Amis Risberg fyllnadsval 2010-2011
Suppleanter:
Tord Törnqvist omval 2010-2011
Jan Elegeryd omval 2010-2011
Siv Björkander nyval 2010-2011

17. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år 2010-11)
Revisorer Anna Lönnqvist        omval     sammankallande

Ing-Britt Källman     nyval            
Revisorsuppleanter Håkan Nordenadler  omval

Ulrika Hjelmsell       omval
18. Val av valberedning (väljes på ett år 2010-11)

Mats Gullberg (sammankallande) och Hans Lundgren omval samt
Ulrika Hjelmsell (omval)

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

20. Förslag från styrelsen och motioner
Styrelsens förslag till nya stadgar diskuterades och följande ändringar föreslogs:

• Extra årsmöte ska hållas om 10% av medlemmarna begär detta
• P 10 medlemsavgift flyttas till efter p14 budget på dagordning vid årsmöte
• Beslut om antal suppleanter ska läggas till på p16 ang antal ledamöter

Beslut om nya stadgar tas vid utlyst extra årsmöte den 20 juni 2010

20 Övriga frågor
• Tord Törnkvist informerade om det postiva intresse från Sörmlandsleden som 

finns för Paradiset och samarbetet med vår förening. Ny guide för 
Sörmlandsleden ska komma, ”budkavle” ska arrangeras 2011, samarbete med 
pilgrimsleder och Europaleden. Tord framförde också förhoppning om ett nytt 
torn på Tornberget

• Mats Gullberg framförde förslag om att utnyttja expertis för arkivskötsel
• Distribution av medlemslistan önskades. Styrelsen lovade att detta ska ske.
• Margareta Törnkvist informerade om arrangemang lörd 24 april med besök i 

torp med smedja vid Haninge C som anordnas av STF Södertörn
• Informerades om föreningens medverkan vid Huddingedagarna 23-24 april

21    Mats Gullberg förklarade årsmötet avslutat 
Därefter avtackades den avgående ledamoten Stefan Andersson med en blomma. Sven 
Isaksson som var frånvarande avtackas separat senare liksom revisor Erik Elvers   
Före mötet fick vi, av Henry Hall från Haninge hembygdsgille, intressant information 
om Hanveden, gamla torp, vattensystem och annat i området. Vi fick också veta mer 
om Haninge hembygdsgille och fick några skrifter att ta del av. 

Mötessekreterare Mötesordförande Justeras

Gunilla Andér Mats Gullberg Anna Lönnqvist          Kjell Lundqvist
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