Protokoll årsmöte Föreningen Landsorts
fågelstation 16 mars 2010
Sekreterare: Lina Jansson
Ordförande: Thomas Wenninger
Justerare:
Johanna Martin och Arvid Pettersson
Närvarande: Stefan Arhart, Daniel Avenäs, Albin Berglund, Anton Castelius, Peeter
Boldt-Christmas, Nils-Erik Ewers, Per Hedman, Gunilla Hjorth, Bo Holst,
Ülo Ignats, Lena Jansson, Lina Jansson, Bertil Johansson, Per Johansson,
Ola Jörnstedt, Emma Karlsson, Måns Karlsson, Steffan Kluge, Ulf
Larsson, Sören Lindén, Johanna Martin, Liam Martin, Olle Mauritzon,
Johan Moberg, Jan Ohlsson, Arvid Pettersson, Arne Strömberg, Marcus
Teveborg, Ingvar Torsson och Thomas Wenninger
1. Mötets öppnande
Föreningens ordförande Thomas Wenninger hälsade alla välkomna och förklarade
årsmötet öppnat.
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 Johanna Martin och Arvid Pettersson.
5. Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
Årsmötet fanns vara utlyst enligt stadgarna.
6. Verksamhetsberättelsen
Kopior av verksamhetsberättelsen (Bil. 1) delades ut och Thomas Wenninger gick
igenom den med möjlighet för årsmötet att komma med frågor och kommentarer.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
7. Ekonomiska berättelsen
Kopior av den ekonomiska berättelsen (Bil. 2) delades ut och föreningens kassör
Ingvar Torsson redogjorde för det viktigaste ur innehållet. De största utgifterna
under verksamhetsåret 2009 var betalning av arkitekten för ritningarna och
modellen av den nya fågelstationen samt inköp av nya slöjnät och betalning av
hyra till Statens fastighetsverk. Totalt hade 266 294,16:- använts inom
husprojektet. Handkassan ute på stationen stämde relativt väl med kassapärmen.

8. Revisorernas berättelse
Föreningens ene revisor Bertil Johansson redogjorde för revisorernas berättelse
(Bil. 3). Årsmötet fann att den kunde läggas till handlingarna. Balansräkningen på
339 283,89:- fastställdes av årsmötet. Revisorerna tillstyrkte att styrelsen skulle
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 2009
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgift
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att fastställa medlemsavgiften för 2011.
11. Val av ordförande
Thomas Wenninger hade avsagt sig vidare ordförandeskap. Årsmötet valde Lina
Jansson till ny ordförande för föreningen.
12. Val av ledamöter
Årsmötet valde följande medlemmar till ledamöter i styrelsen:
Daniel Avenäs, Gunilla Hjorth, Bo Holst, Per Johansson, Jan Ohlsson, Ingvar
Torsson, Raúl Vicente och Thomas Wenninger.
13. Val av revisorer
Årsmötet omvalde Bertil Johansson och nyvalde Arvid Pettersson till revisorer.
14. Val av valberedning
Årsmötet omvalde Mårten Wikström och nyvalde Johanna Martin till valberedare.
15. Lägesrapport från projektet om bygge av ny fågelstation
Thomas Wenninger redogjorde för hur arbetet med husprojektet framskridit sedan
förra årsmötet. En ansökan om bygglov lämnades in i slutet av året och det
beviljades i början av februari 2010. Statens fastighetsverk har beviljat
rivningslov och kommer att riva först när bygget av den nya stationen ska
påbörjas. Arkitektens förslag på hur den nya stationsbyggnaden ska se ut är
färdigt sedan ett år. En beräkningskonsulent har anlitats för att uppskatta hur
mycket byggnationen kommer att kosta. Detta för att underlätta vid ansökan om
ekonomiska medel hos stiftelser. Styrelsen har flera uppslag för finansiering. Att
ordna finansieringen för uppförandet av den nya stationen är nästa stora steg i
processen och en driftig projektledare behövs för detta. Styrelsen ser gärna att
övriga medlemmar engagerar sig i detta då det är en tämligen krävande syssla.
En fråga om hur mycket nybyggnationen kan komma att kosta och om det finns
någon alternativ plan ifall tillräcklig finansiering inte skulle kunna ordnas
framfördes. Kostnaden kommer troligen att bli fem till sex miljoner kronor. Om
finansieringen inte skulle lyckas återstår att lägga ner verksamheten då nuvarande
byggnad är så illa sliten att Statens fastighetsverk inte kommer att reparera den.
De skulle i så fall riva den och ersätta den med en ny byggnad eftersom

kostnaderna troligen skulle bli likvärdiga. Hyran kommer då att bli för hög för
föreningen att klara av. Styrelsen bedömer också att föreningen inte har råd att
själv reparera nuvarande byggnad. Det är bättre att lägga pengar på en ny
funktionell station som föreningen sedan själv rår om.
En önskan om större fönster i korridoren utanför sovrummen på den nya stationen
så att man ska kunna betrakta fåglarna utanför ordentligt framfördes. Tanken är
dock att man i den korridoren inte ska stå och skåda eftersom det ska vara lugnt
och tyst där samt att den ska fungera som en passage ut till den stora verandan
utanför där man kan stå och skåda. I det gemensamma rummet där även köket
kommer att vara beläget kommer fönsterrutorna att vara stora. Tanken är att det är
där man ska sitta och umgås och spana efter fåglar när man inte är ute och gör det.
Vikten av att inte ha alltför många stora glasytor eftersom det är en risk att fåglar
flyger in i dem och dör påtalades också. Förslag på en plattform på taket av huset
framkom också. En sådan kommer dock att tillföra ett nytt landmärke till ön vilket
inte är önskvärt.
En fråga om materialet ska vara ekobaserat framfördes och tanken är att
byggmaterialet ska vara så miljövänligt och resurssnålt som möjligt samt så
underhållsfritt som möjligt. Styrelsen har gjort den bedömningen att det är bättre
att söka mycket pengar när det ändå ska göras och betala mer för att få en
byggnad som är så billig i drift som möjligt. Uppvärmningen kommer troligtvis
att bli bergvärme Huset ska även vara så välisolerat som möjligt med god
värmeväxling i ventilationen för att minimera behovet av uppvärmning. Några
solpaneler blir dock svårt att ordna beroende på husets sträckning i nord-sydlig
riktning i terrängen. För att det skulle fungera skulle en större takyta mot syd
behövas.
En fråga om Skärgårdsstiftelsen ska vara med och finansiera projektet framfördes.
Skärgårdsstiftelsen är intresserad av att deltaga i projektet, men kan inte bidraga
med några stora summor. Exempelvis kan material till utställningen i den
offentliga delen av byggnaden kan finansieras därifrån.
En fråga om ett realistiskt datum för byggstart framfördes. Bygglovet gäller i två
år framåt och önskvärt är att bygget har påbörjats inom den tiden även om det
troligen inte skulle vara några problem att få bygglovet förlängt om det skulle
behövas. Byggstarten bedöms tidigast bli under 2011.
Styrelsen har även tagit fram en broschyr där föreningen och dess verksamhet
presenteras som ska tryckas för att delas ut till lämpliga finansiärer. Husprojektet
är glädjande nog väl förankrat hos både de fastboende och sommargästerna på
Landsort och flera har framfört sitt stöd till föreningen.
16. Övriga frågor
Årsmötet hade inga övriga frågor att ställa.

17. Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat. Därefter höll Måns Karlsson ett föredrag
om Falsterbo fågelstations historia och verksamhet.
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