
 
 
 

Protokoll årsmöte 25 mars 2014 
 
Sekreterare:     Gunilla Hjorth Ordförande: Thomas Wenninger  
 
Justerare:         Johanna Martin och Anton Castelius 
 
Närvarande:     Thomas Wenninger, Per Johansson, Gunilla Hjorth, Anton Castelius, Raúl 
Vicente, Viggo Norrby, Johanna Martin, Liam Martin, Mats Jansson, Sonja Friman, Mårten 
Wikström. 
__________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av styrelseordförande Raúl Vicente 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 Johanna Martin och Anton Castelius. 
 
§ 5 Godkännande av dagordning 
      Dagordningen godkändes. 
 
§ 6 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna 
      Årsmötet fanns vara utlyst enligt stadgarna. 
 
§ 7 Verksamhetsberättelsen 

Per Johansson redogjorde kort för verksamheten under jubileumsåret 2013, då föreningen 
fyllde 25 år. Öppet Hus-aktiviteten den 7 september blev mycket lyckad med 120 
deltagare, inklusive bofasta på Öja. Planer finns på fler Öppet Hus-dagar i framtiden. 
Täckningen för ringmärkningen var bra under våren men resultatet något magert då alla 
nät inte kunde hållas igång. Desto bättre blev siffrorna under hösten, då märkningen hade 
permanent täckning från mitten av augusti till sista oktober. Arter som sticker ut är 
bändelkorsnäbb, fältsångare, nattskärra och tornfalk. Bemanningen hade rekordhögt 
internationellt inslag. Chris och Kay från Isle of Man skötte märkningen kontinuerligt på 
ett föredömligt sätt och har även producerat en rapport med fågelanalyser samt 
konstruktiva förslag till förbättring av verksamheten. I verksamheten deltog även, förutom 
föreningens egna medlemmar, gästande märkare och assistenter från Danmark, Spanien, 
Tyskland och Japan. 
 
Angående husprojektet har styrelsen träffat Statens Fastighetsverk (SFV) och 
Länsstyrelsen (Lst), vilka visade sig positiva till vårt förslag om en renovering. Troligen 
skulle det inte bli någon extrem hyreshöjning om vi själva hjälper till med investeringen, 



 
 
 

men redan idag är kostnaderna för föreningen så höga att vi måste försöka öka intäkterna. 
SFV vill ha en konkret plan från fågelstationen om hur byggnaden och verksamheten ska 
utvecklas. Olika idéer finns till hur vi skulle kunna utnyttja stationsbyggnaden för att få 
ökade intäkter, t ex genom utställning och sängplatser i samarbete med andra 
verksamheter på ön.  

 
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  

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

Mats Jansson. Intäkterna från medlemsavgifter 2013 var lägre än året dessförinnan, och 
samma sak gäller övernattningar och bidrag/gåvor. Elkostnaderna var dock förhållandevis 
låga då det var ett varmt år. Verksamhetsåret gav ett negativt resultat på -32 574 kr, vilket 
visar på ett stort behov att öka intäkterna.  
 
Årsmötet beslutade lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 
§ 9 Revisorernas berättelse 

Föreningens revisorer har under året varit Bertil Johansson och Thomas Wenninger. 
Thomas redogjorde för revisorernas berättelse, där de intygar att balansräkningen 
stämmer, att ekonomin är välskött och att kassaboken är redigt förd. Inga betydande 
oklarheter har hittats. Revisorerna tillstyrkte att balansräkningen fastställs per 2013-12-31 
till 205 884, 39 kr samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2013. Revisorerna noterade 
att kostnaderna var högre än vanligt, vilket är acceptabelt för enstaka år men inte 
långsiktigt. Man föreslår att föreningen söker en lösning för att sköta bankärendena till 
lägre kostnad. För revisorernas fullständiga berättelse år 2013 se bilaga 4. 
 
Årsmötet beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  
 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2013 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2013. 

 
§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2015 

Medlemsavgiften i föreningen är för 2014 150 kr. Årsmötet uppdrog åt styrelsen att 
fastställa medlemsavgiften för år 2015 inför kommande årsmöte samt beakta behovet av 
ökade intäkter.  

 
§ 12 Val av ordförande 

Årsmötet valde om Raúl Vicente till föreningens ordförande. 
 

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

 
§ 14 Val av revisorer 



 
 
 

Förslag till omval av Thomas Wenninger och nyval av Bo Holst. Årsmötet valde de 
föreslagna revisorerna. 

 
§ 15 Val av valberedning 

Årsmötet omvalde Mårten Wikström, Anton Castelius och Bo Holst till medlemmar i 
valberedningen.  

  
§ 16 Övriga frågor 

Husprojektet diskuterades av mötet och frågan uppstod hur det nuvarande 
renoveringsförslaget kom till. Per Johansson från styrelsen förklarade hur den beräknade 
kostnaden för att bygga en helt ny stationsbyggnad enligt tidigare ritning skulle landa på 
c:a 11 miljoner kr, och finansiering av detta bedömdes vara mycket svårt för föreningen 
att ro i hamn. Då styrelsen bedömer att nuvarande byggnad trots dåligt skick fortfarande 
går att rusta upp inriktar vi oss istället på en renovering. Per berättade också om styrelsens 
nuvarande planer på att förhandla med hyresvärden SFV om investeringskostnaden för en 
renovering. Mötets reaktion var att detta är realistiskt.  

 
§ 17 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagande.  
 

 
        
Vid protokollet: 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gunilla Hjorth, sekreterare  Thomas Wenninger, ordförande 
 
 
Stockholm den xx/x 2014 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Johanna Martin, justerare   Anton Castelius, justerare 


