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Protokoll årsmöte 21 mars 2019 
Föreningen Landsorts fågelstation 

Sekreterare: Lars-Åke Lidén Ordförande: Thomas Wenninger 

Justerare: Mats Jansson, Gunilla Hjorth 

Närvarande: se bilaga Röstlängd 
___________________________________________________________________ 

 

§ 1 Mötets öppnande 
Styrelsens ordförande Emma Karlsson hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.  

§ 2 Val av mötesordförande 
Thomas Wenninger valdes till mötesordförande.  

§ 3 Val av mötessekreterare 
Lars-Åke Lidén valdes till mötets sekreterare.  

§ 4 Val av justerare 
Mats Jansson och Gunilla Hjorth valdes till justerare.  

§ 5 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes.  

§ 6 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna 
Årsmötet förklarades utlyst enligt stadgarna.  

§ 7 Verksamhetsberättelsen 
 

- Emma Karlsson beskrev styrelsens arbete.   

- Liam Martin föredrog stationsvärdarnas årsberättelse som översatts till svenska. 

- Liam Martin föredrog en sammanfattning av fågelsträcket. 

Under diskussionerna som följde noterades bl a att:  

- Medlemmar önskar mer löpande information om styrelsens arbete och om utvecklingen på 

stationen.   

- Medlemmar önskar få dokumentation (verksamhetsberättelse, budget mm) 

utskickat/tillgängligt innan kommande årsmöten.  

- Mötet beslöt att starta en arbetsgrupp som får uppgiften att utveckla en mer standardiserad 

sträckräkning. 

 

§ 8 Ekonomiska berättelsen 
Emma Karlsson förklarade att den ekonomiska redovisningen var uppdelad i: 

1. Vanlig drift. 2. Leader-projektet. 

- Emma Karlsson redogjorde för arbetet med att söka EU-bidrag via Leader Stockholmsbygd 

och Jordbruksverket. Konstaterades att Leader Stockholmsbygd godkänt vår ansökan för 



 
bidrag i ytterligare två år (2019-2020), men att ett slutligt godkännande ges av 

Jordbruksverket, vilket med stor sannolikhet förväntas komma under april 2019. Bidraget 

täcker kostnader för våra ringmärkare. Noteras att intäkter från guidade turer redovisas som en 

del av Leader-projektet och inte i den vanliga driften. 

Skriftlig redogörelse för Leader-projektet saknades under mötet, men läggs upp på vår 

hemsida inom kort.  

- Liam Martin redogjorde för ekonomin i den vanliga driften 2018. Konstaterades ett 

underskott om ca 14 tkr, vilket dock väl kompenseras av intäkter från guidade turer som 

alltså redovisas under Leader-projektet.  

 

§ 9 Revisorernas berättelse 
Revisor Claes Hansson redogjorde för revisorernas arbete. Konstaterade att: 

- styrelsens löpande arbete är väl beskrivet i protokollen. 

- styrelsens löpande arbete och beslut följs upp på ett bra sätt i protokollen.  

- det är korrekt och bra att separera den ekonomiska redovisningen i vanlig drift samt Leader-

projektet.  

- viss oreda råder i den löpande ekonomiska redovisningen. 

- vi behöver reda ut en felaktighet i handkassan.  

 

Revisorerna tillstyrkte att mötet godkänner den ekonomiska redogörelsen och beviljar 

styrelsen ansvarsfrihet.  

 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 
Mötet godkände revisionsberättelsen och beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift 2020 
Mötet beslöt att lämna medlemsavgifterna oförändrade för 2020.  

 

§ 12 Fastställande av budget för 2018 
Per Johansson föredrog budget för 2019. Konstaterades att styrelsen planerar för ett visst 

överskott i driften om ca 12 tkr.  

 

Mötet diskuterade den planerade inkomsten från uthyrning av 4 bäddar till Svedtiljas under 

juli. Föreslogs att detta utvärderas i efterhand innan beslut tas om eventuellt framtida 

fortsättning.  

 

§ 13 Val av ordförande 
Valberedningen föreslog Emma Karlsson som ordförande. Mötet godkände.  

 

§ 14 Val av ledamöter 
Valberedningen föreslog omval för Liam Martin, Mats Jansson, Per Johansson, Lars-Åke 

Lidén och Jan Rutqvist, samt nyval för Mikael Åsberg. Mötet godkände.  

 

§ 15 Val av revisorer 
Valberedningen föreslog omval för Claes Hansson och Tomas Viktor. Mötet godkände.  

 



 
§ 16 Val av valberedning 

Omval godkändes även för sittande valberedning: Johanna Martin och Mova Hebert. 

 

§ 17 Övriga frågor 
Lars-Åke Lidén presenterade styrelsens Verksamhetsplan.  

§ 18 Mötets avslutande 
Mötesordföranden förklarade mötet avslutat och tackade alla deltagande. 

 

Därefter presenterade en av årets nyrekryterade och för dagen anlända stationsvärdar sig, 

Matthew Scragg. 

 

Sedan följde en föreläsning om Hållbarhet och cirkulär ekonomi av Karin Strömqvist Bååthe, 

Generalsekreterare för nätverket Social Venture Network.  

 

Samtliga dokument som delades ut under Årsmötet, samt ekonomisk redovisning av Leaderprojektet, 

kommer att läggas upp på vår hemsida.  
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