Protokoll årsmöte 16 mars 2011
Sekreterare:

Gunilla Hjorth

Justerare:

Johanna Martin

Ordförande: Lina Jansson

Närvarande: Raul Vicente, Nils-Erik Evers, Magnus v. Krusenstierna, Göran Moheim,
Albin Berglund, Anton Castelius, Liam Martin, Johanna Martin, Gunilla Hjorth, Lina
Jansson, Bertil Johansson, Johan Moberg, Ingvar Torsson, Thomas Wenninger, Mårten
Wikström.
__________________________________________________________________________
§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av styrelseordförande Lina Jansson.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Lina Jansson.
§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Gunilla Hjorth.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Johanna Martin.
§ 5 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
Årsmötet fanns vara utlyst enligt stadgarna.
§ 6 Verksamhetsberättelsen
För den fullständiga verksamhetsberättelsen se bilaga 1. Under årsmötet redogjordes
kortfattat för resultatet av ringmärkning, återfynd, sträckräkning holkprojekt och
deltagande i forskningsprojekt. Fågelstationen har genomgående haft en bra bemanning
och styrelsen har träffats åtta gånger under året som gått.
Däremot finns problem med stationsbyggnaden, som blev av med både varmvatten och
elektricitet i slutet av året. Det förra inträffade när varmvattenberedaren gick sönder i
samband med stormen i november och det senare när en ledning som tidigare försett
stationen med ström kapades vid avveckling av öns försvarsanläggningar. En ny elanslutning kommer att installeras av hyresvärden Fastighetsverket (FV) så snart
tjällossningen medger grävning. Föreningen betalar anslutningsavgiften medan FV står för
grävning, skåp och installationer fram till tomtgräns.
Verksamhetsberättelsen godkändes av årsmötet.
§ 7 Ekonomiska berättelsen
Den ekonomiska berättelsen med resultatrapport och balansrapport föredrogs av kassören
Ingvar Torsson. De största intäkterna har kommit från medlemsavgifter, övernattningar,
bidrag och försäljning av T-shirts, dekaler m.m. Bland utgifterna var hyran störst.

Verksamhetsåret gav ett överskott på 7 769 kr. För en detaljerad redogörelse av
föreningens ekonomi under år 2010 se rapporterna i bilaga 2.
§ 8 Revisorernas berättelse
Föreningens revisorer har under året varit Bertil Johansson och Arvid Pettersson. Bertil
redogjorde för revisorernas berättelse, där de intygar att balansräkningen stämmer och att
kassaboken är redigt förd trots smärre problem med redovisning i handkassan.
Revisorerna tillstyrkte att balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för 2010. För en revisorernas fullständiga berättelse år 2010 se bilaga 3.
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2010
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2010.
§ 10 Fastställande av medlemsavgift 2012
Förslag att den av årsmötet valda styrelsen får i uppdrag att fastställa medlemsavgiften för
år 2012 inför kommande årsmöte. Årsmötet godkände detta förslag.
§ 11 Val av ordförande
Årsmötet valde Bo Holst till ordförande.
§ 12 Val av ledamöter
Förslag till omval av Daniel Avenäs, Raúl Vicente, Gunilla Hjorth, Lina Jansson, Per
Johansson och Thomas Wenninger. Förslag till nyval av Johanna Martin. Årsmötet valde
de föreslagna medlemmarna.
§ 13 Val av revisorer
Förslag till omval av Bertil Johansson och Arvid Pettersson. Årsmötet valde de föreslagna
revisorerna.
§ 14 Val av valberedning
Årsmötet valde Mårten Wikström och Erik Rask till valberedning.
§ 15 Lägesrapport från projektet om bygge av ny fågelstation
En kalkyl gjordes under året för att få en uppfattning av vad det arkitektritade huset skulle
kosta att bygga. Kalkylen angav en kostnad på c:a 11 miljoner kr, vilket bedömdes kan bli
svårt att få ihop. Styrelsen valde därför att även ta fram ett billigare alternativ med ett
färdigt s k kataloghus som inte kräver arkitektritning. Kataloghusets kostnad har
uppskattats till 4-5 miljoner kr plus extra kostnader för att bygga ute på en ö. Båda
förslagen är tänkta att kunna presenteras för möjliga finansiärer. Dock kan bygglov bara
sökas för ett av alternativen. Det finns kunniga invånare på Öja som skulle kunna anlitas
vid bygget. FV har sagt att de kan tänka sig en delfinasiering i form av en deposition när
projektet kommit en bit på väg, där vi kan få stå inne med delar av hyran under den första
tiden.
Behovet av fler personer som kan engagera sig i husprojektet är stort och akut!

En lista finns på tänkbara stiftelser och bidragsinstanser, som ännu inte kontaktats. Claes
Hultling, som tidigare hjälpt fågelstationen, har visat upp den arkitektritade modellen för
olika välplacerade personer som verkar positiva till projektet. Även Nynäshamns kommun
och Skärgårdsstiftelsen kommer att kontaktas. Huvudspåret är att tala med ett par stora
bidragsgivare för att sedan lättare få med fler vid behov.
Uppvärmningskostnaderna kommer att bli en viktig post. Redan nu kommer elkostnaderna
att öka p.g.a. den nya installationen. En ny station behöver vara energieffektiv; den
rimligaste lösningen hittills ser ut att vara bergvärme.
Ett särskilt insamlingskonto för husprojektet har öppnats av styrelsen. Information
kommer att läggas ut på hemsidan och även spridas via andra medier.
Frågor som togs upp och styrelsens svar på dessa:
Vad händer om vi inte får ihop nog med pengar till projektet? Föreningens verksamhet
tvingas då upphöra och pengarna överförs stadgeenligt till Stockholms Ornitologiska
Förening.
Vad görs för att utveckla inslaget av forskning i verksamheten; många bidragsgivare har
ju detta som krav? Vi vill gärna ha kontakt med fler forskare, även om deras antal är
begränsat idag. En annan satsning vi vill göra är att stationen ska ha en publik del som kan
bidra till att öka intresset för verksamheten.
Hur länge håller det nuvarande huset? Stationen är i dåligt skick idag. Fönstren har
ruttnat och kan inte öppnas. Fasaden målades senast på 90-talet. Elsäkerheten är dålig med
viss brandrisk. En sovrumsvägg med masonitskiva håller på att lösas upp. FV ger oss en
låg hyra idag (20 000 kr), men där ingår inte upprustning. Om de själva bygger nytt blir
det för dyrt för oss. Men både de och många boende på Öja verkar angelägna om att
fågelstationen kan fortsätta existera och därmed locka folk till öns övriga verksamheter.
§ 16 Övriga frågor
Motion om ungdomssektion. Johanna Martin redogjorde för sin motion till styrelsen,
vilken också delades ut till årsmötet, om att bilda en ungdomssektion inom föreningen.
Tanken är att ge föreningens aktiva ungdomar (under 18 år) bättre möjlighet att ta del av
och påverka verksamheten, utan att behöva ingå i den ordinarie styrelsen med dess
juridiska och ekonomiska ansvar. Föreningen och styrelsen skulle också kunna delegera
vissa uppdrag till ungdomssektionen, exempelvis kan sektionen få ansvara för den årliga
ungdomshelgen på Landsorts fågelstation.
Styrelsen har diskuterat motionen och beslutat tillstyrka den under förutsättning att en
representant från styrelsen ingår i ungdomssektionen, utöver namngivna ungdomar.
Styrelsens förslag bifölls av årsmötet, som uppdrog till styrelsen att genomföra förslaget.
§ 17 Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagande samt avgående
styrelsemedlemmar.

Vid protokollet:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Gunilla Hjorth, sekreterare

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lina Jansson, ordförande

Stockholm den 3/4 2011

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Johanna Martin, justerare
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