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ÅRSMÖTE
Fågelföreningen Tärnan

1. Ordförande, Ingvar Jansson, hälsade alla välkomna (20 personer), och speciellt de inbjudna 
föredragshållarna Gigi Sahlstrand och Eva Stenvång Lindqvist.

2. Dagordning hade delats ut, denna godkändes.

3. Till ordförande för mötet valdes Staffan Karlsson. Till sekreterare valdes Susanne Stilling. Ann 
Löwber och Lasse Lindberg valdes av årsmötet att justera protokollet.

4. Närvarande mötesdeltagare ansåg att årsmötet varit utlyst i god tid, både på hemsida och i 
utskick.

5. Styrelsen verksamhetsberättelse gick igenom av Ingvar Jansson som speciellt lyfte punkterna 
program, hemsidan och FSO årsbok.

6. Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

8. Till ordförande valdes, Ingvar Jansson. Övriga femledamöter är Stig Larsson, Marianne 
Mattiasson, Per Eriksson, Susanne Stilling, Björn Karlsson.

9. Till revisor och revisorsuppleant valdes Yvonne Eriksson och Sven Ginstmark.

10. Till valberedning föreslogs omval på Lasse Lindberg och Torbjörn Brissmar (sammankallande).

11. Medlemsavgift för 2012. Ingvar Jansson redogjorde för styrelsen tankar kring ett försöka att 
rädda FSO årsbok. FSO har ju inga direkta egna ekonomiska medel vilket gör att deras årsbok 
drar över budget. I år, 2011, har styrelsen beslutat att alla föreningsmedlemmar i Tärnan ska 
få FSO årsbok. Detta har inneburit att FSO årsbok inte gått med förlust tack vare att Tärnan 
och Eskilstuna fågelförening ”sponsrat” respektive föreningars medlemmar. På förslag av 
styrelsen för Tärnan så höjs föreningsavgiften till Tärnan 2012 till 170 kr/medlem, med 
fördelningen 20:-/medlem till FSO, 50 kr/medlem till FSO årsbok, och 100 kr/medlem till 
föreningen).  Årsmötet antag styrelsen förslag till höjd avgift 2012.

12. Under punkten övriga frågor passade föreningens kassör Stig Larsson på att visa upp 
föreningens profilprylar som är en ny keps och tennis-tröja (50 kr respekt 350 kr). 
Sekreterare Susanne Stilling tog upp frågan hur ska föreningen göra för att locka fler 
medlemmar till innemöten och exkursioner? Från årsmötet lyftes frågan om det är möjligt att 
närvara på ”Ökna dagarna”, ett populärt utflyktsmål som besöks att flera hundra 



barnfamiljer. Samt förslaget om att ställa upp då det är ”fisksläpp” i Nyköpingsån. Styrelsen 
ska undersöka möjligheten och återkomma till frågan  näst kommande år.

13. Ordförande för mötet Staffan Karlsson tackade för förtroende och överlämnade ordförande-
klubban med varm hand till Ingvar Jansson, samt förklarade mötet avslutat.

Därefter dukades det upp till kaffe och smörgås, samtidigt som föreläsarna gjorde sig klara att 
berätta om deras uppmärksammade bok ”Börja skåda fågel”.
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