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Protokoll från årsmöte för föreningen Landsorts fågelstation 
Den 7 mars 2006 på föreningslokalen Sköldgatan 6A, Stockholm 

 
Närvarande: 

Oscar Carheden, Eva Dalenstam, Nils-Erik Ewers, Mattias Gerdin, Måns Grundsten, Gunilla 
Hjort, Lena Jansson, Lina Jansson, Bertil Johansson, Ola Jörnstedt, Emelie Karlsson, Kent 
Mannerstål, Olle Mauritzon, Johan Moberg, Arvid Pettersson, Gigi Sahlstrand, Johan 
Ställberg, Ingvar Thorsson, Raúl Vicente, Tomas Viktor, Thomas Wenninger, Elin Wetterlöf, 
Patrik Wildjang och Mikael Wilson. 
 
§1 Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Bertil Johansson. 
 
§2 Mötesordförande 

Bertil Johansson valdes till mötesordförande. 
 
§3 Mötessekreterare 

Johan Ställberg valdes till mötessekreterare. 
 
§4 Justeringsmän 

Måns Grundsten och Mattias Gerdin valdes till justerare. 
 
§5 Om mötet utlysts stadgeenligt 

Mötet befanns vara utlyst enligt stadgarna. 
 
§6 Verksamhetsberättelsen 

Verksamhetsberättelsen lästes igenom och godkändes. 
 
§7 Den ekonomiska berättelsen 

Den ekonomiska berättelsen presenterades av Mattias Gerdin.  
Det föreslogs att föreningen ska placera pengarna med bättre ränta. Nu när det stora bidraget 
från Märta och Gunnar Philipssons stiftelse inkommit. 
 
§8 Revisorernas berättelse 

Tomas Viktor presenterade revisorernas berättelse. De konstaterade att det fanns kvitton för 
samtliga utgifter och godkände därmed den uppställda resultat- och balansräkningen. 
Ansvarsfrihet för styrelsen för 2005 yrkades. 
 
§9 Ansvarsfrihet för styrelsen 

Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§10 Medlemsavgiften 

Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att i slutet av året bestämma medlemsavgiften för nästa år.  
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§11 Val av ordförande 

Patrik Wildjang valdes till ordförande för år 2006. 
 
§12 Val av ledamöter 

Till ledamöter för 2006 valdes: 
Daniel Avenäs 
Mattias Gerdin 
Gunilla Hjorth 
Bo Holst 
Lina Jansson 
Bertil Johansson 
Jan Ohlsson 
Thomas Wenninger 
 
§13 Val av revisorer 

Till revisorer omvaldes Claes Hansson och Tomas Viktor. 
 
§14 Val av valberedning 

Till valberedningen valdes Arvid Pettersson och Johan Ställberg. 
 
§15 Övriga frågor 

Ola Jörnstedt ville belysa och diskutera rutiner vid ringmärkning. Han tyckte att allt för 
många fåglar dör i samband med verksamheten på Landsort. Ola ville höja medvetandenivån 
kring detta problem och få ner siffrorna. Patrik Wildjang berättade om nyantagna rutinerna 
som numera används vid stationens ringmärkningsverksamhet. Förutom att samtliga i 
verksamheten ska känna till och läsa igenom dessa så krävs referenser för att nya ringmärkare 
ska få börja. Patrik berättade också om de vanligaste dödsorsakerna (utmattade fåglar samt 
rovfåglar, varfågel, katter eller mink i näten) och försäkrade att allt görs för att minimera 
fåglarnas risker. Ola tyckte att man ska vara beredd att ställa in ringmärkningen under dagar 
där man tidigt märker att fåglarna är trötta med låga fettklasser. 
 
§16 Mötets avslutande 

Därefter förklarade Bertil Johansson mötet avslutat. 
 
Efter mötet visade Staffan Brunborg bilder från Peru. Alla var mycket imponerade av 
fåglarna, landet och bildvisningen. 
 
Mötessekreterare 

 
Johan Ställberg 
 
Justeras 

 
Mattias Gerdin  Måns Grundsten 
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