
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid årsmöte 

 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 31 Marsl 2016 kl. 18.30. 

Plats: Skälby, Kalmar. 

Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Magnus Lanner, Hans-Gunnar 

Svensson, Lars Pettersson. 

 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ulf Edberg. 

 

§ 2 Val av två justeringsmän 

 Till justeringsmän valdes Lars Pettersson och Torgny Berntsson. 

  

§ 3 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

 Mötet ansågs utlyst på ett stadgeenligt sätt.  

  

§ 4 Årsberättelse och ekonomisk berättelse 

Verksamhetsberättelse upplästes utan anmärkning, ekonomisk berättelse gicks 

igenom. Revisorer hade synpunkter att vissa kostnaders skulle belasta fonder i 

stället för eget kapital. 

 

§ 5 Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelse upplästes, revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

  

§ 7 Val av ledamöter 

Tre ledamöter stod på tur för omval på 2 år, Lars-Olof Eriksson, Jan Ottosson, 

Jan Karlsson samt en vakant post.  

Årsmötet beslutade om omval av alla tre. 

Valberedningen hade inte lyckats få fram något namn till den vakanta platsen 

varvid den fick förbli vakant. 

 

§ 8 Val av revisorer 

Till revisorer omvaldes Leif Ingvarsson och Leif Jansson. 

 

§ 9 Val av valberedning 

Omval av Calle Ljungberg och Kenneth Rosén. 

 

§ 10 Utgifts- och inkomststat 

Utgifts- och inkomststat faställdes. 

 

 

§11 Årsavgift 2017 

Årsavgiften för 2017 beslutades vara oförändrad, 150:-. 



 

 

§12 Ärenden son styrelsen förelagt årsmötet 

Tillägg till stadgarna. Ny paragraf om hur valberedning skall väljas, föreslås bli 

§10, varvid efterföljande paragrafer höjs ett steg. Årsmötet beslutade om 

ändring, som dock inte kan börja gälla förrän ytterligare ett föreningsmöte tagit 

ett liknande beslut. 

 

§13 Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag 

Inga förslag fanns. 

 

§14  Övriga av medlem framställda förslag  

Lars Pettersson aktualiserade ett brev han tidigare år sänt till styrelsen om 

sammanslagning av regionalföreningar i Småland till en stor regionalförening. 

Styrelsen tog med sig frågan då beslut i ärendet inte kunde fattas på årsmötet. 

 

§15 Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

Justeras: 

 

_____________________  ______________________ 

Lars Pettersson  Torgny Berntsson 

 

 

 

Efter årsmötet förrättades prisutdelning till vinnare av 2015 års Lusserally, Leon 

Axelsson och Hans Bolin.  

Tröstpris lottades och tillföll Jan Ottosson och Åke Jansson. 

 


