
Årsmöte i Fågelförningen Tärnan Nyköping/Oxelösund
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2009 02 26

34 närvarande medlemmar.

§ 1   Mötet öppnas
        Ingvar Jansson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2   Godkännande av dagordningen
        Dagordningen godkändes.

§ 3   Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän
        Till mötesordförande valdes Staffan Karlsson och till sekreterare Per Eriksson.
         Som justerare av dagens protokoll valdes Jan Gustafsson och Susanne Stilling.

§ 4   Har mötet utlysts i vederbörlig ordning?
        Kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning. 

§ 5   Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008
        Ingvar Jansson föredrog verksamhetsberättelsen för verksamheten 2008 med de möten
         och exkursioner föreningen haft under året samt att vi återigen ståtar med en proffsig
         hemsida. Stig föredrog resultat och balansräkning.

§ 6   Behandling av revisorns versamhetsberättelse
        Staffan Karlsson läste upp revisionsberättelsen.

§ 7   Ansvarsfrihet för styrelsen
        Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 8   Val av styrelse
         Årsmötet omvalde Ingvar Jansson till ordförande samt omvalde Stig Larsson, Bertil
          Karlsson, Per Eriksson, Björn Johansson och Susanne Stilling. Nils Nilsson samt Karl
          Brinell har via valberedningen avböjt vidare styrelsearbete. Beslut togs att styrelsen
          liksom tidigare år kan adjungera in fler personer i styrelsen vid behov.

§ 9   Val av revisor och revisorsuppleant
         Till revisor omvaldes Yvonne Eriksson och till revisorsuppleant Sven Ginstmark.

§ 10  Val av valberedning
         Till valberedning omvaldes Torbjörn Brissman (sammankallande) och Lars Lindberg.

§ 11  Medlemsavgiften 2010
         Medlemsavgiften blir oförändrad för 2010 dvs. 120 kr. Avgiften
           ger även medlemskap i FSO.



§ 12  Övriga frågor
          Ingvar Jansson tog upp hur vi når ut, att 119 personer nu är anslutna till 
          sörmlandsmailet och får därigenom föreningsinfo om kommande program.
          Vår fantastiska hemsida där bla Tormod Kelén, Jan Gustafsson, Susanne Stilling mfl 
          ser till att vi har en uppdaterad och intressant sida att besöka. Icke att förglömma vårt
          eminenta program som även är en trevlig läsestund utöver våra programpunkter.
          En synpunkt som kom upp var att några av våra exkursioner inte startade vid vår 
          ”gamla” samlingspunkt (Sörmlands museum). Detta ställde till det för icke bilburna
          som då inte kunde följa med. I våra program står dock telefonnummer till ansvarig för
          exkursionen och i de fall det kommer arrangeras ”mailexkursioner” kan man då uppge
          telefonnummer så kanske samåkning kan åstadkommas. 

§ 14  Årsmötesförhandlingarna förklarades avslutade
          Mötesordförande Staffan Karlsson förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.
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