Protokoll årsmöte 17 mars 2016
Sekreterare:

Gunilla Hjorth

Ordförande: Thomas Wenninger

Justerare:

Mats Jansson och Mårten Wikström

Närvarande: Claes Hansson, Liam Martin, Lina Jansson, Mårten Wikström, Mats Jansson,
Thomas Wenninger, Raúl Vicente, Anton Castelius, Gunilla Hjorth, Olle Mauritzon, Hans
Elleby, Ulf Larsson, Anders Nordengrahn, Mova Hebert.
__________________________________________________________________________
§ 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 Mårten Wikström.
§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
§ 6 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
Årsmötet fanns vara utlyst enligt stadgarna.
§ 7 Verksamhetsberättelsen
Gunilla Hjorth presenterade verksamhetsberättelsen, som delats ut på mötet och lagts upp
på föreningens nyhetsblogg. 2015 fick ett förhållandevis magert resultat både för
ringmärkning och sträckräkning. Orsakerna var delvis det låga antalet flyttfåglar under
året, vilket även rapporterats från andra fågelstationer, men även svårigheter att täcka upp
med personal på Landsort. Totalt ringmärktes 4 000 fåglar av 70 arter. Invasion av
pärluggla noterades under hösten, då 34 ex ringmärktes. Rovfågelsträcket var fint under
hösten med många sparvhökar och fjällvråkar. Den 27 september sågs höga antal av bl a
kungsfågel och grönsiska, samt enstaka ex av rödstrupig piplärka, lapp- och videsparv.
Guidningen har förbättrats under året med nya rutiner samt kartor och andra hjälpmedel.
Ett tiotal guidningar genomfördes. Hemsidan har vidareutvecklats, samtidigt som
nyhetsbloggen fortsatt. Dessutom har en facebook-sida lagts upp för fågelstationen, som
redan fått ett stort antal ”gilla”. Planerna för restaurering av stationsbyggnaden fortsatte
med diskussioner med hyresvärden SFV, vilket resulterat i att SFV i början av 2016 satt
igång med nödvändig och efterlängtad upprustning av fasaden. Ungdomsverksamheten

har fortsatt under året. Fågelstationen har även tillsammans med Landsorts Sjö- och
miljöcentrum uppvaktat Länsstyrelsen om naturreservatets eftersatta skötsel, bl a att bete
bör återupptas i Saltmar och Fårhagen. Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av nio
personer.
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Ekonomiska berättelsen
Kassören Ulf Larsson föredrog den ekonomiska berättelsen med resultatrapport och
balansrapport. Intäkter: Logi 18 tkr, guidningar 6 tkr, försäljning 1,4 tkr, medlemsavgifter
16,5 tkr. Bidrag och gåvor: totalt 66,5 tkr från Stockholms Ornitologiska Förening,
Djurens vänner och Nordpart. Insatser som rekommenderas fortsätta i framtiden är att
söka fler sponsorer samt att försöka öka medlemsantalet. Kostnaderna på 67 tkr innebar
främst hyra, el, IT, sophämtning, reparationer, fågelmat och nätinköp samt
reservatsdispens för röjning av nätgator (engångskostnad). Balansrapport: Resultat på
knappt 40 tkr. Sammanfattningsvis gav året bra intäkter och inte så höga kostnader (men
ej heller så mycket ringmärkning).
Föreningen har 2016 beviljats bidrag (med 50% matchning) från Landstinget, för att
utveckla verksamheten, vilket innebär att vi kan finansiera permanent täckning för två
ringmärkare (Chris och Kay) i 33 veckor från början av april till mitten av november.
Årsmötet beslutade lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse
Föreningens revisorer har under året varit Lina Jansson och Thomas Wenninger. Thomas
redogjorde för revisorernas berättelse, där de granskat räkenskaperna för 2015 och
styrelsens protokoll och inte funnit anledning till anmärkning. Revisorerna noterade att
verksamhetsåret inneburit en välbehövlig ekonomisk förstärkning inför kommande
satsningar. Revisorerna tillstyrkte att balansräkningen fastställs till 266 813:48 kr, samt att
årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2015.
§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2017
Medlemsavgiften i föreningen är för år 2016 150 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar upp
till 18 år. För att stärka föreningens ekonomi föreslog styrelsen årsmötet att höja
medlemsavgiften för år 2017 till 200 kr för vuxna, medan avgiften för ungdomar ligger
kvar på 50 kr.
Årsmötet beslutade höja medlemsavgiften för 2017 enligt styrelsens förslag.
§ 12 Fastställande av budget för 2015

Styrelsen har inte hunnit lägga fram ett budgetförslag för 2016, eftersom
verksamhetsplanen inte är klar.
Årsmötet beslutade därför uppdra åt styrelsen att ta fram budgetförslaget.
§ 13 Val av ordförande
Nuvarande ordförande Raúl Vicente har avböjt omval. Valberedningens förslag till ny
ordförande för föreningen var Liam Martin, som ingått i styrelsen i flera år.
Årsmötet valde Liam Martin till ny ordförande.
§ 14 Val av ledamöter
Majoriteten av de nuvarande ledamöterna har avböjt omval, samtidigt som valberedningen
föreslog nyval av två ledamöter. Förslag till omval var Mats Jansson och Per Johansson.
Förslag till nyval var Anders Nordengrahn och Peter Border. Den nya styrelsen föreslogs
således bestå av fem ledamöter inklusive ordförande, vilket är minimum enligt stadgarna.
Årsmötet valde de föreslagna ledamöterna.
§ 15 Val av revisorer
Nuvarande revisor Thomas Wenninger har avböjt omval, samtidigt som valberedningen
föreslog omval av Lina Jansson och nyval av Claes Hansson.
Årsmötet valde de föreslagna revisorerna.
§ 16 Val av valberedning
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Anton Castelius och Mårten
Wikström, varav den förre avböjt omval. Förslag till nyval till valberedning var Albin
Berglund, och Mova Hebert anmälde även intresse att ingå.
Årsmötet valde Mårten Wikström och Albin Berglund till medlemmar i valberedningen.
Det noterades även att Mova Hebert anmälde sig att bistå valberedningen som adjungerad.
§ 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 3 april 2015

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mats Jansson, justerare

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mårten Wikström, justerare

