Allégården, Kastlösa
ÅRSMÖTE 2019-04-04

PROTOKOLL

Protokoll
fört vid Årsmöte för Ölands ornitologiska förening, ÖOF, 2019-04-04.
§ 1 Mötet öppnas
Föreningens vice ordförande Olof Persson hälsar samtliga välkomna och förklarar årsmötet för öppnat.
§ 2 Val av ordförande vid mötet
Olof Persson föreslås väljas till ordförande för årsmötet och
årsmötet beslutar
att välja Olof Persson till ordförande för årsmötet.
§ 3 Val av sekreterare vid mötet
Klas-Göran Gidlöv föreslås väljas till sekreterare för årsmötet och
årsmötet beslutar
att välja Klas-Göran Gidlöv till sekreterare för årsmötet.
§ 4 Val av två justeringsmän vid mötet
Anders Valdenström och Leif Dahlgren föreslås väljas till justeringsmän vid mötet och
årsmötet beslutar
att välja Anders Valdenström och Leif Dahlgren till justeringsmän vid årsmötet.
§ 5 Val av två rösträknare vid mötet
Anders Valdenström och Leif Dahlgren föreslås väljas till rösträknare vid mötet och
årsmötet beslutar
att välja Anders Valdenström och Leif Dahlgren till rösträknare vid årsmötet.
§ 6 Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst
Fråga ställs om huruvida årsmötet blivit i behörig ordning utlyst. Det konstateras att årsmötet har annonserats på hemsidan samt i Calidris i god tid innan årsmötet och årsmötet
beslutar
att årsmötet blivit utlyst i behörig ordning.
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§ 7 Styrelsens årsredovisning samt bokslut 2017.
Det konstateras att styrelsen redovisat verksamhetsberättelse för 2018 i Calidris och
redovisning sker också i det bildspel som delges mötesdeltagarna. Styrelsens ledamöter
presenteras samt de uppdrag som var och en av ledamöterna haft. Det rapporteras vidare
vilka övriga som har uppdrag i föreningen samt vad de tilldelats för slag av uppgifter. Det
berättas om genomförda guidningar samt om vad som i övrigt skett i föreningens regi.
Här redovisas också resultatrapport med resultat för 2018 samt balansrapport för det
gångna året. Styrelsen framför också ett stort och varmt tack till alla som ställt upp som
guider och som ledare för skådarskolan under året som gått. Ett jättestort tack framförs
också till vår alltid helt suveräna festkommitté som arrangerar mycket uppskattade skådarpubar.
I samband med redovisningen av föreningens ekonomiska ställning konstateras att
föreningen har ett konto med innestående medel till en omfattning av 660 000 kronor. I
samband härmed konstaterar medlem Anders Valdenström att det visserligen är glädjande
att föreningen har god ekonomi men att de medel som finns innestående också ska
användas för att genomföra verksamhet som är till gagn för föreningens mål.
I sammanhanget påpekar också Anders Valdenström att det är viktigt för styrelsen att
vara uppmärksam så att inte de ekonomiska medel som föreningen har blir låsta och
komplicerade att använda. I sammanhanget föreslår också medlem Anders Waldenström
att det är av vikt att styrelsen i arbete med att få idéer till projekt tar hjälp av personer
inom till exempel Klubb trehundra.
I samband med diskussion om önskvärda projekt att genomföra för föreningen nämns
också behov av utveckling av och tillgänglighetsanpassning vid Västerstadsviken. I
diskussion nämns frågan om behov av föreningslokal. Det framförs att många
medlemmar uttryckt att de gärna skulle vilja att föreningen har lokal där medlemmar kan
träffas och utbytta erfarenheter eller bara för att träffas för trivsamt umgänge.
I sammanhanget konstateras att lokalfrågan varit diskuterad inom föreningen vid flera
tillfällen men att någon möjlig lösning ännu inte presenterats.

Årsmötet beslutar
att godkänna styrelsens redovisning av 2018 års verksamhet samt resultat.
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§ 8 Revisorernas berättelse
Årsmötets ordförande redovisar upprättad revisionsberättelse och
årsmötet beslutar
att godkänna redovisningen av upprättad revisionsberättelse.
§ 9 Fastställande av årsredovisningen
Årsmötets ordförande ställer fråga om huruvida årsmötet kan fastställa presenterad årsredovisning och
årsmötet beslutar
att fastställa styrelsens årsredovisning.
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning
Ordförande ställer fråga om huruvida årsmötet kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för
föregående års förvaltning och
årsmötet beslutar
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
§ 11 Val av styrelseledamöter
Det konstateras att ledamoten Andreas Jilkén avgår. Det konstateras att ledamöterna Olof
Persson, Joakim Granholm och Klas-Göran Gidlöv är valda till ock med året 2019 och
det föreslås nyval av Anders Collin, Jonas Svedlund och Hans Ackered för perioden 2019
- 2020 och
årsmötet beslutar
att ledamöterna Olof Persson, Joakim Granholm och Klas-Göran Gidlöv tidigare är valda
för perioden omfattande 2018 – 2019 samt
att välja Anders Collin, Jonas Svedlund samt Hans Ackered för perioden 2019 -2020.
§ 12 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Det föreligger förslag till omval av Leif Jansson och Leif Ingvarsson till föreningens
revisorer för 2019 samt förslag till omval av Per Svensson och Ingvar Torsson till
revisors-suppleanter för 2019 och årsmötet beslutar
att välja Leif Jansson och Leif Ingvarsson till föreningens revisorer för 2019 samt
att välja Per Svensson och Ingvar Torsson till revisorssuppleanter för 2019.

6

Allégården, Kastlösa
ÅRSMÖTE 2019-04-04

PROTOKOLL

§ 13 Val av valberedning på tre personer
Styrelsen föreslår att välja två personer till valberedningen genom omval av Claes
Möllersten och Calle-J Löfberg och
årsmötet beslutar genom omval
att välja Claes Möllersten och Calle-J Löfberg till föreningens valberedning för 2019.
§ 14 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
Styrelsen föreslår årsmötet att fastställa oförändrade medlemsavgifter för 2019 enligt
följande:
Vuxen:
170 kr
Ungdom (<25 år)
50 kr
Familjemedlem:
30 kr
§ 15 Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt
översiktlig plan för nästkommande kalenderår samt budget för 2019.
Styrelsen redovisar förslag till verksamhetsplanering i form av budget för 2019 och
årsmötet beslutar
att fastställa styrelsens förslag till budget för 2019.
§ 16 Förslag som styrelsen förelagt årsmötet
Val till Rrk 2019:
Styrelsen föreslår omval och nyval för 2019 till Rrk enligt följande:
Anders Waldenström, sammankallande
Markus Tallroth
Anders Helseth
Pav Johnsson
Robert Lager
Harald Persson

Omval
Omval
Omval
Omval
Omval
Avgår

Jonas Bonnedahl
Magnus Elwing
Douglas Gustafsson

Omval
Omval
Omval
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Omval
Omval
Nyval

Styrelsen och årsmötet riktar ett varmt tack till Harald Persson som i samband härmed
avgår som ledamot i Rrk.
Förslag till nya stadgar för föreningen.
Styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen har presenterats i Calidris och ordf.
redogör kort för innehållet i den paragraf i stadgarna där förändring föreslås. I
sammanhanget konstateras att förslaget, om det antas av årsmötet, inte kan bli gällande
förrän det fastställts av ett ytterligare medlemsmöte.
årsmötet beslutar genom omval och nyval
att utse ledamöter i Rrk 2019 i enlighet med styrelsens förslag samt
att anta styrelsens förslag till nya stadgar för föreningen under förutsättningar av att
Birdlife Sverige inte har några invändningar.
§ 17 Förslag med motivering från minst fem medlemmar, som skriftligen tillställts
styrelsen senast en månad före årsmötet och över vilket styrelsen skall ha yttrat sig
Styrelsen konstaterar att inget förslag föreligger och
årsmötet beslutar
att därmed gå vidare till dagordningens nästa punkt.
§ 18 Övriga frågor
SOF Birdlife Sverige och Kedjan.
Ordförande konstaterar att SOF Birdlife Sverige presenterat ett förslag om att ansluta
Regionalföreningar till riksorganisationen genom en process man kallar för Kedjan.
Det berättas vidare att styrelsen har för avsikt att informera sig mer om vad detta kan innebära för ÖOF´s del under 2019. Innan föreningen tar slutgiltig ställning i frågan ska
medlemmarnas uppfattning inhämtas och vara avgörande för vilket beslut som tas.
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Ordf. meddelar att styrelsen i dagsläget saknar svar på en del frågeställningar rörande
Kedjan
årsmötet beslutar
att styrelsen uppdras att hålla sig fortlöpande informerad om SOF Birdlife Sverige och
utveckligen vad gäller Kedjan samt att medlemmarna ska ges all tillgänglig information
innan tid för ett medlemsbeslut i föreningen.
§ 19 Årets ÖOF-are.
Årsmötet beslutar
att utse Liselott Valdenström och Richard Koblank till årets ÖOF-are för det arbete som
de gör i Skådarskolan.
§ 20 Mötet avslutas

Ordförande tackar samtliga för visat intresse samt avslutar mötet.

Olof Persson, ordförande

Klas-Göran Gidlöv, sekreterare

Anders Valdenström, justering

Leif Dahlgren, justering

6

