
 
 
 

Protokoll årsmöte 13 mars 2012 
 
Sekreterare:     Gunilla Hjorth Ordförande: Thomas Wenninger  
 
Justerare:         Johanna Martin och Lina Jansson 
 
Närvarande: Daniel Avenäs, Albin Berglund, Anton Castelius, Gunnar Granström, Gunilla 
Hjorth, Bo Holst, Lina Jansson, Mats Jansson, Bertil Johansson, Janne Ohlsson, Johanna 
Martin, Liam Martin, Leo Rudberg, Ingvar Torsson, Thomas Wenninger, Anders Westlund                         
__________________________________________________________________________ 
§ 1 Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av styrelseordförande Bo Holst. 
 

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

Till mötessekreterare valdes Gunilla Hjorth. 
 

§ 4 Val av justerare 
      Till justerare valdes Johanna Martin och Lina Jansson. 
 
§ 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 och ungdomsverksamhet. 
Fågelstationen har haft ett tufft år med låga märksiffror då endast en av de två 
märksäsongerna kunde genomföras. Stationen blev strömlös före årsskiftet p g a att 
militären lämnat sina installationer som tidigare bl a försörjde stationshuset med el. En ny 
el-anslutning installerades av hyresvärden Fastighetsverket (FV) först i slutet av maj, dock 
fick föreningen avdrag på hyran för motsvarande tid.  

 
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

 
§ 7 Ekonomiska berättelsen 
      Den ekonomiska berättelsen med resultatrapport och balansrapport föredrogs av kassören 

Daniel Avenäs. De största intäkterna 2011 kom från medlemsavgifter samt bidrag från bl 
a Djurens Vänner, Gunnar Ohlssons foto och Nynäshamns kommun. De största utgifterna 
var förutom hyran avgift till Nynäs Energi för elanslutning samt anskaffning av ny 
varmvattenberedare. Verksamhetsåret gav ett negativt resultat på -143 254,50 kr, av vilket 
stora delar var redan öronmärkta pengar för arkitektkostnader till hus-projektet. Dessa 
utgifter hade betalts tidigare men belastade kontot år 2011. Kassören bedömde att det 
återstående underskottet kan hämtas in 2012 med investeringarna i ström och 



 
 
 

varmvattenberedare, vilka medger fortsatt verksamhet med intäkter från övernattningar 
etc. För detaljerad redogörelse av ekonomin år 2011 se rapporterna i bilaga 2. 
 
Årsmötet beslutade lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 
§ 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. Revisorerna tillstyrkte att balansräkningen fastställs samt att 
styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2011. För revisorernas fullständiga berättelse år 2011 
se bilaga 3. 
 
Årsmötet beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  
 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2011 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2011. 

 
§ 10 Fastställande av medlemsavgift 2013 

Förslag att den av årsmötet valda styrelsen får i uppdrag att fastställa medlemsavgiften för 
år 2013 inför kommande årsmöte. Årsmötet godkände detta förslag. 

 
§ 11 Val av ordförande 

Årsmötet omvalde Bo Holst till ordförande. 
 

§ 12 Val av ledamöter 
Förslag till omval av Daniel Avenäs, Raúl Vicente, Gunilla Hjorth, Johanna Martin och 
Per Johansson. Förslag till nyval av Mats Jansson och Viggo Norrby. 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 omvalde Mårten Wikström och Erik Rask till valberedning. 
  

§ 15 Lägesrapport från projektet om bygge av ny fågelstation 
Under året har ingen separat husgrupp funnits, utan hela styrelsen har engagerat sig i 
husfrågan. En lista av möjliga finansiärer har bearbetats och förnyad kontakt har tagits 
med arkitekten Anders Rabenius, som ritat förslaget till ny fågelstation. Anders vill gärna 
stötta arbetet så att den nya stationen blir verklighet.  
 
Claes Hultling, stationens välrenommerade granne som bistått oss tidigare, har 
introducerat en ny person som kan hjälpa oss driva projektet: Carina Ostenfeldt. Carina 
har tidigare arbetat med bl a pedagogiska projekt åt Wasamuseet samt projekt kring 
funktionsnedsättningar. Förslaget är att Carina lägger ner motsvarande en månads 
arbetstid på att formulera, strukturera och få igång projektets olika delar. Viktiga aspekter 



 
 
 

att fokusera på är kunskapsförmedling (i synnerhet till målgruppen barn och ungdomar) 
samt tillgänglighet för funktionshindrade. Claes är beredd att hjälpa föreningen genom att 
finansiera Carinas tjänster. 
 
Önskemål framkom på årsmötet om att fågelstationen ska söka involvera Stockholms 
Ornitologiska Förening i projektet. Projektets framtid är beroende av att i synnerhet 
kärnverksamheten får ett uppsving. Behovet av att fler av fågelstationens medlemmar kan 
engagera sig i ringmärkningen och/eller husprojektet fortsätter att vara stort. 
 
Ett särskilt insamlingskonto för husprojektet har öppnats av styrelsen och kontonummer 
har publicerats under året både på hemsidan, i Fåglar i Stockholmstrakten samt i en 
broschyr.  

 
§ 16 Övriga frågor 

Aktuella bokningsläget på hemsidan. Leo Rudberg undrade varför bokningsläget inte är 
uppdaterat sedan i höstas. Styrelsen svarade att bokningslistan kommer att läggas ut tom 
inom kort samt påminde om att föreningen snarast behöver få in anmälningar om 
intresserade ringmärkare. 

 
§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagande. Föreningens 
ordförande avtackade särskilt de avgående styrelsemedlemmarna Thomas Wenninger och 
Lina Jansson för många års engagerat arbete. 

 
 
        
Vid protokollet: 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gunilla Hjorth, sekreterare  Thomas Wenninger, ordförande 
 
 
Stockholm den 27/3 2012 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Johanna Martin, justerare   Lina Jansson, justerare 


