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ÅRSMÖTE
Fågelföreningen Tärnan

1. Ordförande, Ingvar Jansson, hälsade alla välkomna (28 personer), och speciellt vår egen
mästerfotograf Jan-Eric Hägerroth (som efter årsmötet berättade om ”Kungsörnen i Sverige,
har vi råd”).
2. Dagordningen godkändes.
3. Till ordförande för mötet valdes Staffan Karlsson. Till sekreterare valdes Susanne Stilling. Jan
Gustafsson och Kjell Widén 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 gicks igenom av Ingvar Jansson.
6. Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
7. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
8. Till ordförande valdes, Ingvar Jansson. Övriga fem ledamöter är Stig Larsson, Marianne
Mattiasson, Per Eriksson, Susanne Stilling, Björn Johansson.
9. Till revisor och revisorsuppleant valdes Yvonne Eriksson och Sven Ginstmark, med Staffan
Karlsson som reserv.
10. Till valberedning föreslogs omval på Lasse Lindberg och Torbjörn Brissman
(sammankallande).
11. Medlemsavgift fastställdes för 2013. Föreningsavgiften till Tärnan 2013. 170 kr/medlem, som
fördelas på följande sätt: 20:-/medlem till FSO, 75 kr/medlem till FSO årsbok, och 75
kr/medlem till föreningen. 50 kr för medlemmar yngre än 25 år, stödjande medlem 10 kr.
12. Under punkten övriga frågor, så togs frågan upp om möjligheten till gömsle/torn både i
Oxelösunds- samt Vadsjön-området. Det föreslogs också att föreningen skulle kunna jobba
mot skolor med ett antal kontaktpersoner.

13. Ordförande för mötet Staffan Karlsson tackade för förtroende och överlämnade
ordförandeklubban med varm hand till Ingvar Jansson, Ingvar tackade Staffan för gott arbete
samt förklarade mötet avslutat.
Innan det dukades det upp till kaffe och smörgås, samtidigt som Jan-Eric gjorde sig klara att berätta
om ”Kungsörnen i Sverige”. Så delades priset från ”Jörgen Israelssons minnesfond” ut av dess
ordförande Karin Allebeck. I år gick priset till det kvinnliga nätverket ”Rapphönan Nyköping-kretsen”,
tanken är t.ex. en utflykt till Hävringe.
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