
Protokoll från årsmöte med Fågelföreningen Tärnan 2018-02-28

Plats: Pensionärernas Hus Tid: 28 februari 2018 kl 19.00

1. Tärnans ordförande Ingvar Jansson öppnade årsmötet.

2. Dagordningen godkändes av årsmötet.

3. Val av mötesfunktionärer
a. Staffan Karlsson valdes till mötesordförande.
b. Björn Erixon valdes till mötessekreterare.
c. Bertil Karlsson och Anton Johansson valdes till justeringsmän.

4. Årsmötet fann att årsmötet var behörigt utlyst.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017.
a. Ingvar Jansson hänvisade till hemsidan samt gav en kort kommentar till 
verksamhetsberättelsen. Tärnan erbjuder exkursioner, föreläsningar, genomför fågelräkningar
och inventeringar samt har kontakter med myndigheter. Ingvar hänvisade till att under 
punkten övriga frågor skall Jan Gustafsson ge en redogörelse för de olika inventeringar och 
övriga projekt som drivs av Tärnan.
b. Stig Larsson gav en kort genomgång av föreningens resultat- och balansräkning för 2017. Vi 
hade ett överskott på 2239:39 kr och har en stabil ekonomi med 174 116 kr i eget kapital. 

6. Revisorn Staffan Karlsson föredrog revisionsberättelsen för 2017 års verksamhet.

7. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen.

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

9. Val av styrelse
a. Ingvar Jansson omvaldes som ordförande.
b. Stig Larsson omvaldes som kassör.
c. Mats Andersson, Per Astfeldt, Marianne Mattiasson, Anton Johansson och Björn Erixon 
omvaldes som styrelseledamöter. 

10. Staffan Karlsson omvaldes till revisor och Kjell Widén till revisorssuppleant. 

11. Lars Lindberg, Torbjörn Brissman och Jan Sjöstedt omvaldes till valberedning. Torbjörn 
Brissman är sammankallande. 

12. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad, dvs 170 kr. 

13. Övriga frågor. 

a. Jan Gustafsson redogjorde för de större projekt/inventeringar som Tärnan är engagerad i:

- inv Skavsta, offert
- Kungsörnsinventering, pågår 
- inv av Krokodilkärret, beviljat
- inv Arnö strandpark, 2018 och 2019



- Nationella kustrutor, offert
- Standadrutt Rågö, offert
- Kustfågelinventeringssammansättning fortsättning, vilande
- inv Jungfruvassen, ev förfrågan kommer
- Ejderhusprojektet
- Fjällmossen, pärluggleholkar pågår
- LONA, stort holkprojekt, arbetar med ansökan 2019-2021
- inv Skräntärna, pågår
- Strandstuviken, nytt fågeltorn/plattform 2018
- Strandstuviken, förslag till ny skötselplan, konsultjobb 2018
- Långsjön, fågeltorn 2018, SSAB och Sportfiskarna
- Årsboken 2017, pågår
- Årsboken 2018, planering

              b. Lars Lindberg presenterar en idé om att utveckla Kylvattendammarna i Oxelösund som     
              fågellokal. Lars vill bl a bygga ett gömsle/plattform. Han får stöd av årsmötet och kontaktar 
              berörda personer för att försöka realisera sina tankar 

14. Staffan Karlsson förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade samt överlämnande 
ordförandeskapsklubban för 2018 till Ingvar Jansson.

15. Deltagarna på årsmötet utrycker sin uppskattning och tacksamhet till Tärnans styrelse för det 
engagemang och arbete som läggs ned i föreningen.

16. Ingvar Jansson förklarade slutligen årsmötet 2017 års verksamhet avslutat.

Björn Erixon Staffan Karlsson

mötessekreterare mötesordförande

Bertil Karlsson Anton Johansson

justeringsman justeringsman


