
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid årsmöte 

 

 

 

Tidpunkt: Söndag 7 april 2019 kl. 15.00. 

Plats: Kristdala, Mat&Livs 

Närvarande: Jan Karlsson, Magnus Lanner, Larsgunnar Nilsson, Tommy Larsson, Ulf 

Edberg, Torgny Berntsson och Åke Nilsson. 

 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Åke Nilsson. 

 

§ 2 Val av sekreterare för mötet 

 Till sekreterare för mötet valdes Jan Karlsson 

 

§ 3 Val av två justeringsmän 

 Till justeringspersoner valdes Tommy Larsson och Magnus Lanner. 

  

§ 4 Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

 Mötet ansågs utlyst på ett stadgeenligt sätt.  

  

§ 5 Årsberättelse och ekonomisk berättelse 

Verksamhetsberättelse upplästes utan anmärkning, ekonomisk berättelse gicks 

igenom. 

 

§ 6 Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelse upplästes, revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

§ 7 Frågan om ansvarsfrihet 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. 

  

§ 8 Val av ledamöter 

Fyra ledamöter stod på tur för omval på 2 år, Torgny Berntsson, Ulf Edberg, 

Tommy Larsson och Magnus Lanner.  

Årsmötet beslutade om omval av alla fyra. 

 

§ 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 

Åke presenterade ett förslag på budget för 2019. Denna visade ett negativt 

resultat på 6050 SEK. Förslaget godkändes men vi ska arbeta för ett nollresultat. 

 

§12 Årsavgift 2019 

Årsavgiften för 2019 beslutades vara oförändrad, 150:-. 



 

 

§13 Ärenden son styrelsen förelagt årsmötet 

Styrelsen förslår ändringar i stadgar. Det handlar om ett förtydligande kring 

utannonsering av årsmöte, en uppdaterad dagordning för våra årsmöten och 

möjlighet att välja in suppleanter. 

Beslut: Årsmötet godkände förslaget och föreslår det extrautlysta 

föreningsmötet i maj att göra det också. 

 

§14 Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag 

 Inga förslag. 

 

§15 Mötet avslutades 

 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

Justeras: 

 

_____________________  ______________________ 

Tommy Larsson  Magnus Lanner 

 

 

 

Efter årsmötet förrättades prisutdelning till vinnare av 2018 års Lusserally,  

1:a pris gick till Åke Nilsson och Magnus Lanner med 59 arter. 

Tröstpris lottades och tillföll Leon Axelsson, Sture Ljungblom och Hans Bohlin.  

Totalt sågs 72 arter. 

 


