
Årsmötesprotokoll för Föreningen Landsorts Fågelstation 2005-03-02 
 
Deltagare: 
Daniel Avenäs, Eva Dalenstam, Mattias Gerdin, Måns Grundsten, Claes Hansson, Gunilla 
Hjorth, Bo Holst, Björn Jansson, Bertil Johansson, Ola Jörnstedt, Olle Mauritzon, Johan 
Moberg, Johan Nilsson, Peter Odelryd, Arvid Pettersson, Patrik Rhönnstad, Roland Staav, 
Carin Staav, Johan Ställberg, Kjell Sörklint, Christina Weisner, Thure Wikberg, Patrik 
Wildjang, Micke Wilson, Christer Örtvall. 
 
1. Mötet öppnades av Bertil Johansson. 
 
2. Val av mötesordförande: Bertil Johansson valdes till mötesordförande. 
 
3. Val av mötessekreterare: Mattias Gerdin valdes till mötessekreterare. 
 
4. Val av justerare: Patrik Wildjang och Johan Ställberg valdes till justerare. 
 
5. Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna: Frågan om årsmötet utlystes enligt stadgarna 

besvarades med ja. 
 
6. Verksamhetsberättelse: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. 

Frågor ställdes rörande hyra och underhåll av fastigheten samt de 182 000 kronor 
föreningen har fått av Märta och Gunnar Philipssons stiftelse för handikappanpassning av 
fågelstationen. Bertil Johansson förklarade det aktuella läget.  

 
7. Ekonomisk berättelse: Johan Ställberg började året med att vara kassör men flyttade till 

Australien ett halvår varvid Bertil Johansson tog över hans uppgifter. Under året kom det 
in mycket pengar via sponsring efter hårt arbete av framförallt Patrik Wildjang. Detta är 
troligtvis en förutsättning för det framtiden då föreningen troligtvis blir tvungna att betala 
kostnader för el, hyra osv. Föreningen har just nu det högsta antalet medlemmar någonsin. 
En medlem poängterade angående den ekonomiska berättelsen att postgiro inte ska vara 
under anläggningstillgångar utan omsättningstillgångar. 

 
8. Revisorernas berättelse: Claes Hansson redogjorde för revisorernas berättelse. Revisorerna 

Claes Hansson och Tomas Viktor har i år granskat varje rad efter matchande verifikationer 
i kassaboken. Det svåraste med kassan har varit att det inte har funnits någon riktig 
konsekvens i hur medlemmarna har skrivit in- och utbetalningar samt verifikationer i 
kassaboken. Problemen har dock inte varit så pass stora att en ändring av rutinerna 
föreslås. Bladet för inskrivning skall däremot behöva göras om lite. Annars var det bara 
smådetaljer. Det har under året varit bra omsättning av pengar och det fanns vid årets slut 
30 000 i likvida medel i kassan.  

 
 Revisorerna föreslog styrelsen ansvarsfrihet. 
 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2004: Ansvarsfrihet för styrelsen 2004 beviljades 

av mötesdeltagarna. 
 
10. Fastställande av medlemsavgift: Nästa styrelse får frihet att höja medlemsavgiften. 
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