
 
 
 

Protokoll årsmöte 26 mars 2015 
 
Sekreterare:     Gunilla Hjorth Ordförande: Thomas Wenninger  
 
Justerare:         Mats Jansson och Anton Castelius 
 
Närvarande:     Christina Lilja, Ebba Adolfsson, Mattias Adolfsson, Liam Martin, Ingvar 
Torsson, Lina Jansson, Per Johansson, Johanna Martin, Mats Jansson, Thomas Wenninger, 
Göran Andervass, Raúl Vicente, Anton Castelius, Gunilla Hjorth. 
__________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mötets öppnande 

Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande 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 Mats Jansson 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 presenterade verksamhetsberättelsen, som även skickats ut med e-post till 
alla medlemmar som uppgett sådan adress. 2014 var ett mycket bra ringmärkningsår med 
god beläggning av fågelstationen ända in på vintern, inte minst tack vare våra gästande 
ringmärkare från Isle of Man. 11 901 fåglar totalt var bästa resultatet någonsin och 
årsrekord sattes för 17 arter, däribland kungsfågel och rödhake. Föreningen har även 
ordnat en del aktiviteter: en ungdomshelg på våren, en arbetshelg i augusti och ett nytt 
Öppet Hus i september. En ny hemsida har publicerats, samtidigt som nyhetsbloggen 
fortsatt. Planerna för restaurering av stationsbyggnaden har fortsatt utvecklas; 
diskussioner har inletts med Fastighetsverket om detta, en enkel ritning av nuvarande 
stationsbyggnad har framställts samt första utkast till ett nytt utseende. Planerna innebär bl 
a att förstora kök och badrum samt installera toalett. Andra inslag som togs upp var 
sträckräkningen och guidningar. Verksamhetsberättelsen kompletterades med en 
omfattande ringmärkningsrapport för 2014 från de brittiska ringmärkarna, vilken delades 
ut på mötet. 
 



 
 
 

Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.  
 
§ 8 Ekonomiska berättelsen 
      Den ekonomiska berättelsen med resultatrapport och balansrapport föredrogs av kassören 

Mats Jansson. Intäkterna från både medlemsavgifter och övernattningar var högre än året 
dessförinnan, medan hyran reducerades p g a återbäring på fastighetsskatt. Elkostnaderna 
hölls nere då det var ett varmt år. Verksamhetsåret gav därför för första gången sedan 
några år ett positivt resultat på 22 880,95 kr, vilket är glädjande. Föreningen hade år 2014 
totalt 133 betalande medlemmar, varav ett tiotal ungdomar. 
 
Årsmötet beslutade lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.  

 
§ 9 Revisorernas berättelse 

Föreningens revisorer har under året varit Bo Holst och Thomas Wenninger. Thomas 
redogjorde för revisorernas berättelse, där de granskat räkenskaperna och styrelsens 
protokoll och inte funnit anledning till anmärkning. Revisorerna noterade att 2014 
inneburit en välbehövlig ekonomisk återhämtning efter ett antal år med förlust. 
Revisorerna tillstyrkte att balansräkningen fastställs per 2014-12-31 till 229 035,34 kr 
samt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 
Årsmötet beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  
 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2014 
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2014. 

 
§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2016 

Medlemsavgiften i föreningen är för år 2015 150 kr för vuxna. Årsmötet uppdrog åt 
styrelsen att fastställa medlemsavgiften för år 2016 inför kommande årsmöte. 
 

§ 12 Fastställande av budget för 2015 
Budgetförslag från kassören föredrogs av mötesordföranden. Förslaget bygger på att 
intäkterna från övernattning och medlemsavgifter ökar något, medan elräkningen bör 
minska något. Utlägg för traktamenten är inte inräknade, men intäkter från sponsring och 
gåvor har beräknats utifrån en lägre nivå än förra året. Totalt skulle budgetbalansen hamna 
på ett svagt minus på 200 kr.  
 
Årsmötet fastställde styrelsens budgetförslag. 
 
Då ekonomin fortfarande är sårbar diskuterades olika vägar att öka intäkterna. Det har 
tagit tid att vänja oss vid betydligt högre kostnader än tidigare, då föreningen i början 
varken betalade för el eller hyra. Bra relation med verksamheter på ön kan ge samarbeten 
som skulle öka intäkterna, liksom satsning på att hitta sponsorer. Om stationen renoveras 
skulle övernattningar kunna ge mer pengar. Kommunen, Fastighetsverket och 
Länsstyrelsen driver ett projekt för att stärka besöksnäringen på ön, men det är ännu oklart 
om detta innebär bättre möjligheter till finansiering av fågelstationen. Att möjliggöra 
permanent personal på fågelstationen är ett viktigt mål.  

 



 
 
 
§ 13 Val av ordförande 

Årsmötet valde om Raúl Vicente till föreningens ordförande. 
 

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

 
§ 15 Val av revisorer 

Förslag till omval av Thomas Wenninger och nyval av Lina Jansson. Årsmötet valde de 
föreslagna revisorerna. 

 
§ 16 Val av valberedning 

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

  
§ 17 Övriga frågor 

Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 18 Mötets avslutande 

Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagande.  
 

 
        
Vid protokollet: 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Gunilla Hjorth, sekreterare  Thomas Wenninger, ordförande 
 
 
Stockholm den 21 april 2015 
 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mats Jansson, justerare   Anton Castelius, justerare 


