
 
 

 

Protokoll årsmöte 12 mars 2008 
 
Sekreterare:     Lina Jansson Ordförande: Thomas Wenninger  
 
Justerare:         Gunilla Hjorth, Johan Moberg 
 
Närvarande:     Daniel Avenäs, Kerstin Avenäs, Martin Berg, Måns Grundsten, Gunilla 
                           Hjorth, Lina Jansson, Bertil Johansson, Sören Lindén, Olle Mauritzon, Johan 

Moberg, Carin Staav, Roland Staav, Johan Ställberg, Ingvar Torsson, 
Thomas Wenninger, Tomas Viktor, Mårten Wikström, Patrik Wildjang                           

__________________________________________________________________________ 
§ 1 Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av styrelseordförande Patrik Wildjang. 
 

§ 2 Val av mötesordförande 
      Till mötesordförande valdes Thomas Wenninger. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 

Till mötessekreterare valdes Lina Jansson. 
 

§ 4 Val av justerare 
      Till justerare valdes Gunilla Hjorth och Johan Moberg. 
 
§ 5 Godkännande av dagordningen  
      Dagordningen godkändes av årsmötet. 
 
§ 6 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna 
      Årsmötet fanns vara utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen 
      För den fullständiga verksamhetsberättelsen se bilaga 1. Under årsmötet redogjordes 
      kortfattat för resultatet av ringmärkningen, sträckräkningen och holkprojektet. En rolig 
      nyhet var att några halsbandflugsnappare häckade på ön under våren. Vidare underrättades 
      årsmötet om att dricksvatten nu är indraget i stationsbyggnaden. 
 
      Johan Moberg hade en invändning mot verksamhetsberättelsen. Att i den nämna att ett    
      beslut angående ekonomin ska fattas per capsalum är olämpligt eftersom detta först bör  
      föreslås för årsmötet. 
             
      Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet med den föreslagna justeringen under 
      ekonomiavsnittet.  
 
§ 8 Ekonomiska berättelsen 
      Föreningens ene revisor Ola Jörnstedt har upptäckt felaktigheter i ekonomin. Sedan år 

2003 har vissa poster ej ändrats utan varit fasta vilket de ej skulle ha varit. De medlemmar 
som har haft hand om kassan och revisionen har skött detta efter bästa förmåga, men ej 



 
 

 
kunnat hantera bokföringsprogrammet korrekt. Felaktigheterna i ekonomin kom till 
styrelsens kännedom nära inpå årsmötet och därför har oklarheterna ej hunnit redas ut och 
åtgärdas. Alla utgifter och intäkter för år 2007 stämmer dock. För en detaljerad 
redogörelse av föreningens ekonomi under år 2007 se resultatrapporten i bilaga 2. 

 
§ 9 Revisorernas berättelse 

Föreningens ene revisor Tomas Viktor redogjorde för revisorernas berättelse. 
Kassabokskontroll och räkenskapsredovisning för år 2007 stämmer. Ingående balans från 
tidigare år stämmer ej och var felet har uppkommit har inte gått att utreda. Revisorerna 
rekommenderar att den felaktiga överskottssumman bokförs som extraordinära kostnader 
för att nollställa balansen. Revisorerna är villiga att fördjupa sig i detta för att reda ut allt 
och underlätta för kommande kassör. Därför föreslår revisorerna att den ekonomiska 
berättelsen ska godkännas per capsalum, förslagsvis via e-post. Närvarande medlemmar 
lämnar sina e-postadresser. 

 
§ 10  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2007 

Att ansvarsfrihet för styrelsen år 2007 beslutas per capsalum godkändes av årsmötet. 
 
§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2009 

Förslag att den av årsmötet valda styrelsen får i uppdrag att fastställa medlemsavgiften 
för år 2009 inför kommande årsmöte. Årsmötet godkände detta förslag. 

 
§ 12 Val av ordförande 

Årsmötet omvalde Patrik Wildjang till ordförande. 
 

§ 13 Val av ledamöter 
Förslag att omvälja Daniel Avenäs, Bo Holst, Gunilla Hjorth, Lina Jansson, Per 
Johansson, Jan Ohlsson och Thomas Wenninger. Förslag att nyvälja Mårten Wikström. 
Årsmötet valde de föreslagna medlemmarna. 
 

§ 14 Val av revisorer 
Förslag att omvälja Tomas Viktor och nyvälja Bertil Johansson. Årsmötet valde de 
föreslagna medlemmarna. Revisorerna för år 2007 kommer dock att fullfölja arbetet 
med att reda ut felaktigheterna i bokföringen. 
 

§ 15 Val av valberedning 
Årsmötet omvalde Arvid Pettersson och Johan Ställberg. 
  

§ 16 Status huset, fortsatta planer på nytt husbygge 
En husgrupp har bildats och den består av Claes Hultling, Bertil Johansson och Thomas 
Wenninger. Förra året framställdes en lista med önskemål och krav för en ny 
stationsbyggnad samt en idéskiss av hur en sådan skulle kunna se ut. Anders Rabenius 
som arbetar för Mondo Arkitekter har föreslagits när det gäller att rita det nya huset. 
Han har bott på Landsort om somrarna under flera år och har således god kännedom om 
ön. Styrelsen bedömer honom vara en bra person att anlita för arbetet med att ta fram 
ritningar för en ny stationsbyggnad. Han kan förutom att framställa ritningar även hjälpa 
föreningen att söka ekonomiska medel till byggandet av huset. 



 
 

 
 
Framöver kommer mycket arbete att krävas med husprojektet och fler personer i 
husgruppen behövs. Önskvärt är fyra till fem ytterligare personer så att några kan ta 
hand om det praktiska arbetet och några skriva ansökningar om ekonomiska medel. 
 
Nynäshamns kommun är insatta i och positiva till vad som pågår och vill ha en dialog 
när ritningar börjar komma till stånd. Även Länsstyrelsen är insatt i projektet och 
positiva bland annat på grund av att det i skötselplanen för naturreservatet på Landsort 
står att ringmärkning ska bedrivas på ön. 
 
Några av föreningens medlemmar har haft kontakt med öborna och dessa ställer sig 
också positiva till en ny stationsbyggnad. 
 
Föreningen har tidigare erhållit 180 000:- av en stiftelse för att finansiera en 
handikappanpassning av fågelstationen. Dessa har genom att de har placerats i en 
aktieobligationsfond vuxit till ca 185 000:-. Revisorerna i den berörda stiftelsen har 
godkänt att pengarna används till att påbörja projektet med en ny fågelstation under 
förutsättning att den nya stationsbyggnaden är handikappanpassad. Tanken är att för 
dessa pengar ordna ritningar över ett förslag till en ny stationsbyggnad som sedan kan 
användas när ytterligare ekonomiska medel ska sökas för att finansiera uppförandet av 
byggnaden. 
 
En mer regelbunden och ”pålitlig” verksamhet krävs om ett nytt husbygge genomförs 
eftersom de löpande kostnaderna kommer att öka. En ny stationsbyggnad kommer dock 
troligen att underlätta detta eftersom fler personer bör lockas till att besöka den och 
deltaga i verksamheten. 
 
Olle Mauritzon kom med förslaget att skriva en artikel om husprojektet till nästa 
nummer av Fåglar i Stockholmstrakten. 
 

§ 17 Övriga frågor 
Inga övriga frågor fanns. 
 

§ 18 Mötets avslutande 
 
        
Vid protokollet: 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lina Jansson, sekreterare   Thomas Wenninger, ordförande 

 
Stockholm den     /       2008 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gunilla Hjorth, justerare   Johan Moberg, justerare 


