
 
 
 

Protokoll årsmöte 14 mars 2013 
 
Sekreterare:     Gunilla Hjorth Ordförande: Thomas Wenninger  
 
Justerare:         Sixten Hillerhag och Lina Jansson 
 
Närvarande:     Thomas Wenninger, Per Johansson, Gunilla Hjorth, Daniel Avenäs, Anton 
Castelius, Raúl Vicente, Viggo Norrby, Bo Holst, Bertil Johansson, Håkan Granbohm, Sören 
Lindén, Magnus v. Krusenstierna, Lina Jansson, Göran Moheim, Johanna Martin, Leo 
Rudberg, Sixten Hillerhag, Liam Martin, Ulf Larsson, Mats Jansson, Monica Thelin, Ingvar 
Torsson.                         
__________________________________________________________________________ 
§ 1 Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av styrelseordförande Bo Holst som hälsade alla välkomna. 
 

§ 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 Sixten Hillerhag och Lina Jansson. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
      Dagordningen godkändes. 
 
§ 6 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna 
      Årsmötet fanns vara utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen 

Under årsmötet redogjordes kortfattat för resultatet av ringmärkning, återfynd, 
sträckräkning och ungdomsverksamhet. Märksiffrorna blev rekordlåga, främst pga ojämn 
täckning och ogynnsamt väder, medan sträckräkningen var flitig och siffrorna bra. 
Ungdomssektionen har genomfört aktiviteter och en förnyelse av hemsidan är på gång. 
 
Stationsbyggnaden är fortfarande sliten men styrelsen bedömer efter undersökningar att 
renovering är ett realistiskt alternativ till rivning och kostsamt nybygge. Föreningen har 
fått hjälp av grannen Claes Hultling att ta fram projektdokument för förnyelse av stationen 
samt handlingsplan för den framtida verksamheten. För den fullständiga 
verksamhetsberättelsen samt handlingsplan m.m. se bilaga 1 och 2. 

 
Årsmötet beslutade, efter korrigering av ett namn som fattades, att lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

 
§ 8 Ekonomiska berättelsen 



 
 
 
      Den ekonomiska berättelsen med resultatrapport och balansrapport föredrogs av kassören 

Daniel Avenäs. De största intäkterna 2012 kom från medlemsavgifter, övernattningar samt 
bidrag från bl a Gunnar Ohlssons foto, Stockholms ornitologiska förening, Nordpart och 
Nynäshamns kommun. Verksamhetsåret gav ett negativt resultat på -4 000 kr, vilket dock 
får ses som ett bra resultat med tanke på de höga el- och hyreskostnaderna. Kassören 
påtalade vikten av att hitta fler sponsorer, gärna t ex kikarföretag, efter det att Nikon dragit 
sig ur. För detaljerad redogörelse av ekonomin år 2012 se rapporterna i bilaga 3. 
 
Årsmötet beslutade lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 
§ 9 Revisorernas berättelse 

Föreningens revisorer har under året varit Bertil Johansson och Arvid Pettersson. Bertil 
redogjorde för revisorernas berättelse, där de intygar att balansräkningen stämmer, att 
ekonomin är välskött och att kassaboken är redigt förd. Revisorerna tillstyrkte att 
balansräkningen fastställs samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2012. För 
revisorernas fullständiga berättelse år 2012 se bilaga 4. 
 
Årsmötet beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  
 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2012 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2012. 

 
§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2014 

Medlemsavgiften i föreningen är för 2013 150 kr. Diskussion om ev. höjning av 
medlemsavgiften med argument både för och emot. Förslag lades att den av årsmötet 
valda styrelsen får i uppdrag att fastställa medlemsavgiften för år 2014 inför kommande 
årsmöte samt beakta behovet av ökade intäkter. Årsmötet godkände detta förslag. 

 
§ 12 Val av ordförande 

Årsmötet valde Raúl Vicente till ny ordförande. 
 

§ 13 Val av ledamöter 
Förslag till omval av Gunilla Hjorth, Per Johansson, Mats Jansson och Viggo Norrby. 
Förslag till nyval av Monica Thelin och Liam Martin. Årsmötet valde de föreslagna 
ledamöterna. 

 
§ 14 Val av revisorer 

Förslag till omval av Bertil Johansson och nyval av Thomas Wenninger. Årsmötet valde 
de föreslagna revisorerna. 

 
§ 15 Val av valberedning 

Årsmötet omvalde Mårten Wikström samt valde Anton Castelius och Bo Holst till nya 
medlemmar i valberedningen. Årets valberedning har därmed tre ledamöter, ett antal som 
röstades fram på årsmötet. 

  
§ 16 Övriga frågor 



 
 
 

Föreningen Landsorts fågelstation firar 25-årsjubileum i år. För att fira detta föreslog 
styrelsen att ha öppet hus ute på stationen lördag den 7 september, vilket årsmötet tyckte 
var ett bra datum. Flera förslag till aktiviteter togs upp, t ex pressmeddelande, kontakter 
med kommun och TV och insamling till renoveringen av stationen. Flera medlemmar 
anmälde intresse av att vara med och arrangera dagen. 

 
§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagande.  
 

 
        
Vid protokollet: 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gunilla Hjorth, sekreterare  Thomas Wenninger, ordförande 
 
 
Stockholm den xx/x 2013 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Sixten Hillerhag, justerare   Lina Jansson, justerare 


