Årsmötesprotokoll 7 mars 2007
Sekreterare:

Lina Jansson

Justerare:

Gunilla Hjorth, Jan Ohlsson

Närvarande:

Daniel Avenäs, Martin Berg, Hans Bister, Oscar Carheden, Nils-Erik Ewers,
Måns Grundsten, Sanja Gustafsson, Gunilla Hjorth, Lina Jansson, Bertil
Johansson, Per Johansson, Ola Jörnstedt, Bengt Legnell, Olle Mauritzon,
Tobias Nilsson, Jan Ohlsson, Arvid Pettersson, Ernst Rydén, Gigi
Sahlstrand, Johan Ställberg, Ingvar Torsson, Raul Vicente, Thomas
Wenninger, Anne-Barbara Witte, Patrik Wildjang. Totalt: 26 st.

Ordförande:

Patrik Wildjang

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Thomas Wenninger på förslag av föreningens ordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Lina Jansson.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Gunilla Hjorth och Jan Ohlsson.
§ 5 Förfrågan om årsmötet utlystes enligt stadgarna
Årsmötet fanns utlyst enligt stadgarna.
§ 6 Verksamhetsberättelsen
Patrik Wildjang redogjorde för verksamhetsberättelsen där det bl a nämndes att en
verksamhetsplan upprättades under det gångna året samt att skriftliga instruktioner för hur
fågelstationen ska drivas i stort fastställdes. Sträcket under året var mediokert, men för
ringmärkningen noterades den näst högsta årssumman någonsin. (bil 1)
§ 7 Ekonomiska berättelsen
Bertil Johansson läste upp den ekonomiska berättelsen i Mattias Gerdins ställe (bil 2).
§ 8 Revisorernas berättelse
Bertil Johansson läste upp revisorernas berättelse i Thomas Viktors och Claes Hanssons
ställe (bil 3).
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2006
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2006.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet godtog förslaget att styrelsen får uppdraget att fastställa medlemsavgiften för år
2008.

§ 11 Val av ordförande
Patrik Wildjang omvaldes som ordförande.
§ 12 Val av ledamöter
Bertil Johansson och Mattias Gerdin avgick som styrelseledamöter. Per Johansson valdes
in som ny ledamot. Daniel Avenäs, Gunilla Hjorth, Bo Holst, Lina Jansson, Jan Ohlsson
och Thomas Wenninger omvaldes.
§ 13 Val av revisorer
Claes Hansson avgick som revisor. Ola Jörnstedt valdes i stället. Tomas Viktor omvaldes.
§ 14 Val av valberedning
Arvid Pettersson och Johan Ställberg omvaldes.
§ 15 Status huset, planer på husbygge
Statens fastighetsverk övertog ansvaret för huset år 2005. Husets underhåll är kraftigt
eftersatt. Om Fastighetsverket rustade upp huset skulle detta medföra en kraftig
hyreshöjning som föreningen skulle ha mycket svårt att betala. En lösning som
framkommit är att huset rivs och att föreningen får markarrende på ofri grund liksom de
flesta andra boende på Landsort. Statens fastighetsverk är hittills positivt inställt till
denna lösning och har även budgeterat för att riva huset detta år.
Fågelstationens närmaste granne Claes Hultling har aktivt engagerat sig för vårt
husprojekt, och bidragit med goda kontakter både i praktiska och finansiella frågor. En
husgrupp har bildats inom styrelsen med Thomas Wenninger och Bertil Johansson i
spetsen. Husgruppen kommer även att ansvara för att de boende på ön får information om
planerna på bygget av den nya fågelstationen i god tid.
Styrelsen har gemensamt arbetat fram en kravspecifikation för vilka egenskaper en ny
stationsbyggnad bör ha. Detta bl a för att underlätta för arkitekten att formge huset.
Att få bygglov kommer antagligen inte att bli några större problem enligt kontakter med
Nynäshamns kommun.
Energifrågan är viktig att ta hänsyn till eftersom stationen kommer att stå i ett mycket
utsatt läge klimatmässigt sett. Av de olika förslag på lösningar som framkommit kan
nämnas bl a solfångare, bergvärme och passivhus.
En första skiss på hur huset kan se ut har ritats av Thomas Wenninger. Antalet bäddar
kommer att vara minst 15 som i den nuvarande stationsbyggnaden, men drygt hälften
kommer att ligga i enkel- och dubbelrum om allt går som planerat.
Husbygget kommer att finansieras med sponsorpengar och det är viktigt att sponsorerna
sedan syns när den nya stationen står färdig. Eventuellt skulle ett publikt rum (naturum
eller skärgårdsmuseum) kunna integreras i projektet.
§ 16 Övriga frågor
Bygge av sopstation
En sopstation ska byggas på ön och föreslagen plats är invid vägen strax norr om
avtagsvägen upp till fågelstationen. Styrelsen har lämnat in en protest mot denna
placering eftersom sopstationen skulle hamna där några av de bästa nätgatorna i dag är
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belägna. Styrelsen har i stället föreslagit att sopstationen placeras vid t ex Kummelhålet, i
Västerhamn eller precis i vägkorsningen nedanför fågelstationen (bil 4).
Övervakningsprogram för viltsjukdomar
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har skickat en förfrågan om fågelstationen vill
delta i ett övervakningsprogram för viltsjukdomar. Fågelstationen skulle då rapportera in
döda fåglar till SVA. Styrelsen har meddelat SVA att intresse för detta finns mot att
fågelstationen får ersättning för detta arbete. SVA har låtit meddela att möjlighet till att
betala ut ersättning finns och återkommer om så blir fallet.
Tidsplan gällande rivning av stationsbyggnaden
Statens fastighetsverk behöver ett par månaders framförhållning och har avsatt
ekonomiska medel för att riva stationsbyggnaden år 2007. Byggnadsnämnden vill ha en
tidig dialog för att hanteringen av ärendet ska gå så smidigt som möjligt. Realistiskt sett
kan ett husbygge tidigast påbörjas i slutet av året.
§ 17 Mötets avslutande
Mötet avslutades. Bildvisning med fina fågelbilder visades efteråt av Hans Bister.

Vid protokollet:

----------------------------------------------Lina Jansson, sekreterare
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