Protokoll årsmöte 26 mars 2018
Sekreterare: Liam Martin Ordförande: Thomas Wenninger
Justerare: Lina Jansson och Lars Irestedt
Närvarande: Mats Jansson, Lina Jansson, Christina Lilja, Emma Karlsson, Malin
Heidvall, Mattias Ekström, Lars-Åke Lidén, Anci Westman, Claes Hultling, Jan
Rutqvist, Lars Ceder, Tomas Viktor, Gunilla Hjorth, Mårten Wikström, Per Johansson,
Thomas Wenninger, Ebba Adolfsson, Mattias Adolfsson, Liam Martin, Mova Hebert,
Johanna Martin, Tomas Carlberg, Torun Zachrisson, Emil Hultling, Birgitta Hultling,
Claes Hansson, Lars Irestedt.
___________________________________________________________________
§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande Mats Jansson som hälsade alla
välkomna.
§ 2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Thomas Wenninger.
§ 3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Liam Martin.
§ 4 Val av justerare
Till justerare valdes Lina Jansson och Lars Irestedt.
§ 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, vilket hade delats ut som
papperskopia till årsmötet. Det nya LEADER-projektet som inleddes förra året med
målsättning att gynna näringen på ön samt ha fullskalig bemanning på stationen
mellan april – november genom att anställa personal har kunnat fullföljas under 2017
och kommer fortsätta under 2018. Under perioden april – november 2017 har Chris
Sharpe och Kay Collister varit anställda som stationspersonal som en del av
LEADER-projektet.
För ringmärkningen var det 3:e bästa året någonsin med totalt 11 514 fåglar
ringmärkta 2017. Holkprojektet genomfördes även under sommaren 2017. Detta var
andra året som holkprojektet genomfördes efter att det återupptogs 2016. Över 450
vuxna och barn har blivit guidade under året, vilket är det bästa guidningsåret
någonsin för fågelstationen. Sträckräkningen genomfördes i mindre utsträckning
2017 jämfört med tidigare år, vilket resulterade i ganska låga sträckfågelsiffror totalt
under året. Överlag observerades ganska få fågelarter under 2017 jämfört med
tidigare år.

Renoveringen av fågelstationen färdigställdes under 2017. Fasaden samt de flesta
fönster har helt bytts ut. Tak har också bytts ut och delar av skorstenen tagit ned.
Fastighetsverket stod för kostnaden gällande den utvändiga renoveringen.
Årsmötet beslutade lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Ekonomiska berättelsen
Kassören Per Johansson föredrog den ekonomiska berättelsen
Under 2017 har ekonomin inte gått så bra som förväntat.
Utan de pengar som inkommit från LEADER-projektet skulle föreningens ekonomi
inte gå jämt ut. En kort genomdragning av LEADER-projektet drogs av Per
Johansson. Syftet med LEADER-projektet är att kunna hålla fågelstationen
bemannad under perioden april – november. Dels görs detta för att gynna näringen
på ön, dels görs det som ett sätt att expandera och upprätthålla kontinuerlig
ringmärkning och i framtiden sträckräkningen vilket är nödvändigt för fågelstationens
ekonomiska överlevnad.
Totalt har stationen tillgångar på 144 082,16 kr och ett resultat på 6 064,82 kr.
Tillgångarna i föreningens fyra konton genomdrogs även. Byggkonto: 89 000 kr.
Insamlingskonto: 17 000 kr. Pg 404: 58 000 kr.
Pg 404 är skyldig insamlingskontot 20 000 kr vilket kommer att justeras av styrelsen
under 2018.
Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.
§ 9 Revisorernas berättelse
Föreningens revisor har under året varit Claes Hansson som redogjorde för
revisorernas berättelse, där han granskat räkenskaperna för 2017 och gjort en
anmärkning på att handkassan låg på -12 000 kr, vilket antagligen är ett misstag i
bokföringen då en negativ summa i handkassan inte är realistiskt möjligt. Revisorn
gav som rekommendation att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2017.
Årsmötet beslutade lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
Årsmötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för år 2017.
§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2019
Medlemsavgiften i föreningen är för år 2018 200 kr för vuxna och 50 kr för ungdomar
upp till 18 år. På årsmötet föreslogs att årsmötet även skulle fastslå 2019 års
medlemsavgift som samma avgift som 2018.
Årsmötet beslutade att fastslå medlemsavgiften för 2019 till 200 kr för vuxen medlem
och 50 kr för medlem under 18 år.
§ 12 Fastställande av budget för 2018
Styrelsen har inte hunnit lägga fram ett budgetförslag för 2018, eftersom
Verksamhetsplanen inte är klar.

Årsmötet beslutade därför uppdra åt styrelsen att ta fram budgetförslaget.
§ 13 Val av ordförande
Valberedningen bestående av Johanna Martin och Mova Hebert gick igenom sitt
resonemang till hur de tagit fram förslag till 2018 års styrelse. Till ordförande
förseslog valberedningen att sittande ordförande Mats Jansson omväljs till
ordförande 2018.
Det kom även förslag på ordförande på årsmötet, där Emma Karlsson föreslogs. De
två förslagen ställdes mot varandra där förslaget att välja Emma Karlsson till
ordförande fick majoritet.
Årsmötet valde Emma Karlsson till ny ordförande.
§ 14 Val av ledamöter
Tre sittande ledamöter avböjde omval: Anders Nordengrahn, Bo Holst samt Jan
Ohlsson.
Valberedningen redovisade sitt förslag till styrelse 2018. Förslag till omval var Liam
Martin och Emma Karlsson. Förslag till nyval var Lars-Åke Lidén, Jan Rutqvist samt
Håkan Grahnbom.
Utöver valberedningens förslag kom även förslag från årsmötet att utöver de namn
förslagna av valberedningen också föreslå Mats Jansson samt Per Johansson till
omval.
De två förslagen ställdes mot varandra där förslaget från årsmötet vann majoritet.
Årsmötet valde Liam Martin, Lars-Åke Lidén, Jan Rutqvist, Håkan Grahnbom, Mats
Jansson samt Per Johansson till ledamöter.
§ 15 Val av revisorer
Valberedningen gav som förslag att Claes Hansson omväljs som revisor. Årsmötet
föreslog utöver Claes Hansson också Tomas Viktor som revisor.
Årsmötet valde de föreslagna revisorerna.
§ 16 Val av valberedning
Valberedningen har under verksamhetsåret bestått av Johanna Martin och Mova
Hebert. Till valberedning 2018 föreslog årsmötet omval av sittande valberedning.
Årsmötet omvalde Johanna Martin och Mova Hebert till medlemmar i valberedning.
§ 17 Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.
Dock fördes som notering i protokollet att det vid intresse finns tio sängar tillgängliga
hos Claes Hultling som gärna utackorderas av honom till medlemmar i föreningen.
Vid intresse kontakt Claes Hultling.

Årsmötet förfrågade också att den nyvalda styrelsen att lägga ut framtida
verksamhetsberättelser och kallelser på föreningens hemsida samt facebook-sida till
framtida årsmöten. Årsmötet förfrågade även att en verksamhetsplan tas fram
omgående av styrelsen för att användas under det innevarande året. Styrelsen tar åt
sig detta.
Årsmötet förfrågade också att balansrapport och budgetrapport för framtida årsmöten
ska finnas som utskrivna exemplar på plats för årsstämmans deltagare att läsa och
ha som underlag när beslut om ansvarsfrihet för styrelsen kan beviljas eller ej
§ 18 Mötets avslutande
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagande.

Vid protokollet:
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Liam Martin, sekreterare
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Thomas Wenninger, ordförande
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Lina Jansson, justerare

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Lars Irestedt, justerare

