
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid årsmöte 

 

 

 

Tidpunkt: Lördag 7 april 2018 kl. 11.00. 

Plats: Vinö säteris samlingslokal, Loftahammar 

Närvarande: Jan Karlsson, Magnus Lanner, Larsgunnar Nilsson, Tommy Larsson, Lars-Olof 

Eriksson, Åke Nilsson. 

Samt: Dennis Kraft från riksföreningen. Jan o Annelie Brenander från Oskarshamnsklubben, 

Rainer Winkler + 10-tal pers. Från Västerviksklubben. 

 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Åke Nilsson. 

 

§1b Val av sekreterare för mötet 

 Till sekreterare för mötet valdes Jan Karlsson 

 

§ 2 Val av två justeringsmän 

 Till justeringspersoner valdes Anneli Brenander och Rainer Winkler. 

  

§ 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. 

 

§ 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 ordförande på två år 

Till ordförande på två år valdes Åke Nilsson, Oskarshamn. 

 

§ 8 Val av ledamöter 

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

samt Jan Ottosson.  

Årsmötet beslutade om omval av alla tre. 

Larsgunnar Nilsson valdes på två år. 

 

§ 9 Val av revisorer 

Till revisorer omvaldes Leif Ingvarsson och Leif Jansson. 

 

§ 10 Val av valberedning 

Omval av Calle Ljungberg och Kenneth Rosén. 

 



§ 11 Utgifts- och inkomststat 

Förslag på tre alternativ till budget framfördes av kassören.  

Beslut att anta alternativ tre med tryckning av tre nummer av tidskriften under 

2018 för att under 2019 övergå till ett tryckt och två digitala nummer. 

 

§12 Årsavgift 2018 

Årsavgiften för 2018 beslutades vara oförändrad, 150:-. 

 

 

§13 Ärenden son styrelsen förelagt årsmötet 

Att tidskriften ska ges ut med två nummer digitalt och ett nummer i tryckt form 

fr.o.m. 2019.  

Beslut: Årsmötet beslutade att anta styrelsens förslag. 

 

§14 Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag 

Motion ang. bildandet av Småland ornitologiska förening inlämnat av Lars 

Pettersson och Jan Ottosson. 

Dennis Kraft från riksföreningen poängterade att detta inte var något förslag från 

deras håll. Ser dock vissa fördelar med endast en regionförening i Småland. 

Bättre underlag till en tidskrift, Jönköpingsklubbarna som tidigare saknat 

regionförening kommer med.  

Det finns som Dennis såg det två alternativ, Ösof är kvar som regionförening 

vilket medför två regionföreningar för Småland,  Ösof läggs ner och Smålands 

ornitologiska tar över hela Småland. Riksföreningen accepterar bägge 

lösningarna. För och nackdelar diskuterades utan att något beslut fattades. Ska 

man hålla en medlemsomröstning? 

Motionen bordlades. 

Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan och ev. bilda en 

arbetsgrupp. Dennis lovade att vara behjälplig. Även lokalklubbarna ska 

engageras mer i frågan. 

 

§15  Övriga av medlem framställda förslag  

 Inga förslag 

 

§16 Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

Justeras: 

 

_____________________  ______________________ 

Annelie Brenander  Rainer Winkler 

 

 

 

Efter årsmötet förrättades prisutdelning till vinnare av 2017 års Lusserally,  

Lag: 5 med Oskar Nordal m.fl. från Mönsterås. 

Tröstpris lottades och tillföll Åke Nilsson och Magnus Lanner.  

 

 


