Paradiset Hanvedens vänner
Protokoll vid årsmöte i Paradiset Hanvedens vänner
verksamhetsåret 2014
Paradiset den 18 april 2015
1. Nicke Larsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet
2. Fastställande av röstlängd för mötet
Som röstlängd beslutades att närvarolistan skulle användas ( 26 närvarande)
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 Jan Ericsson och Karin Lindgren
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 god och ett bättre
resultat än budget redovisas för 2014 (+19.526). Uthyrningen har varit mindre än
tidigare men några större evenemang och många bidrag i bössan har bidragit till
resultatet. I kassan finns 273.349 kronor.
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 2015 och poängterade
föreningens 4 ben: raststugans öppethållande, uthyrning av anläggningen, aktiviteter
med teman kopplade till torpet eller området och marknadsföring av naturreservatet
och föreningens verksamhet. Bl a nämndes ev öppethållande på lördagar om det finns
tillräckligt med stugvärdar.
PHV Årsmöte 2015 protokoll.doc Sidan 1 av 3

13. Fastställande av budget för det kommande verksamhetsåret
2015 års budget med försiktig prognos med ringa överskott. Ingen utökad
marknadsföring aktuell. 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
Nicke Larsson valdes till ordförande

2015-2016

16. Beslut om antalet ledamöter
Beslutades att utöka till 5 ordinarie och 3 suppleanter
17. Val av styrelsemedlemmar
Gunilla Andér
Anders Wennersten
Tord Törnkvist
Maritta Eriksson
Simon Kostantan
Suppleanter: (1 år)
Jan Elgeryd
Michael Löhf
Jorma Isomettä

kvarstår
kvarstår
omval
omval
nyval

2015-2016
2015-2016
2015-2017
2015-2017
2015-2017

omval
omval
nyval

2015-2016
2015-2016
2015-2016

18. Val av två revisorer och revisorsuppleanter (väljes på ett år 2015-16)
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 2015-16)
Mats Gullberg (sammankallande, omval) och Margareta Rickman Törnkvist (omval)
samt Amis Risberg (omval)
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
 Jorma lät hälsa att han är beredd att ansvara för föreningens information på
Facebook
 13 juni planerar Naturkompaniet ett vandringsarrangemang som passerar
Paradiset med upp till 500 deltagare. PHV står för servering
 10 juni blir inre städdag i Paradiset- fler medverkande önskvärt
 18 maj arrangeras kvällsvandring i Paradiset ledd av Nicke
 Informationsbrev kommer att skickas till stugvärdarna
 Påmindes om att stugvärdar ska vara medlemmar
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23.

Nicke Larsson avslutade mötet med att avtacka mötesordföranden Mats G med
en blomma Även Janne Ericsson fick en blomma för sin medverkan och Anders
Wennersten för sitt arbete med PHVs nya folder som finns i stor upplaga och
gärna kan spridas.
Före mötet informerade naturvårdsvakten Janne Eriksson om arbetet som
kommunen gjort bla upprustning av lederna med nya och bredare spänger som
nu finns på Sameslingan. Ett omfattande röjningsarbete har gjorts runt torpet
och ängen för att öppna landskapet och ge plats för lövträden. Fler vindskydd
planeras vid Trehörningen. Plan finns också att flytta Orrkojan till plats vid
Långsjön pga störning av tjädrarna och brist på vatten vid nuvarande plats.
Orrkojan är stängd sedan en tid. Nya toaletter planeras också, men ännu inte
klart vilken typ. Samtliga naturreservat har också fått skyltning vid tillfarterna.

Mötessekreterare

Mötesordförande

Gunilla Andér

Mats Gullberg

Justerare:
Jan Ericsson
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Karin Lindgren

