
Protokoll från årsmöte med Fågelföreningen Tärnan 2019-02-19

Plats: Pensionärernas hus, Nyköping                         Tid: 19 februari 2019, 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. Anton Johansson valdes till mötessekreterare.

c. Jan Sjöstedt och Björn Erixon valdes till justeringsmän. 

4. Årsmötet fann att årsmötet var behörigt utlyst.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018. 

a. Ingvar Jansson gav en kort sammanfattning av verksamhetsberättelsen som fanns
utskriven till årsmötets deltagare. Tärnan erbjuder exkursioner, föreläsningar, 
genomför inventeringar och har kontakt med myndigheter. 

b. Stig Larsson gav en kort genomgång av föreningens resultat- och balansräkning 
för verksamhetsåret 2018. Föreningen resultat för år 2018 visar på ett underskott
på  - 20 053,75 kr, med en stabil ekonomi med ett fritt eget kapital på 154 062,37 
kr vid årsskiftet 2018/2019. 

6. Revisorn Staffan Karlsson föredrog revisionsberättelsen för 2018 års verksamhet.

7. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen. 

8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.

9. Val av styrelse.

a. Ingvar Jansson omvaldes till ordförande.

b. Stig Larsson omvaldes till kassör.
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c. Mats Andersson, Marianne Mattiasson, Anton Johansson, Björn Erixon och Per 
Astfeldt omvaldes som övriga styrelseledamöter.

10. Staffan Karlsson omvaldes till revisor och Jan Sjöstedt valdes till revisorssuppleant för
verksamhetsåret 2019.

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

12. Årsmötet beslöt med acklamation enhälligt att årsavgiften för år 2020 ska höjas från 
170 kr till 200 kr. Anledningen till höjningen är att länsföreningen Föreningen 
Södermanlands Ornitologer kommer att höja sina avgifter för Tärnan med 30 kr per 
medlem.

13. Övriga frågor

a. Jan Gustafsson redogjorde för att Tärnan kan komma att få färre uppdrag under 
år 2019 från Länsstyrelsen och kommunerna på grund av Riksdagens nya budget. 

b. Jan Gustafsson och Lars Lindberg berättade om planerna på att upprätta ett 
fågeltorn vid Kylvattendammen i Oxelösund. För att detta ska förverkligas 
behöver Oxelösunds kommun ge sitt godkännande och så behöver det lösas vem 
som ska stå som ansvarig för tornet. SSAB har gett besked om att de kan stå för 
finansieringen av fågeltornet. 

14.  Staffan Karlsson förklarade förhandlingarna avslutade och överlämnade 
ordförandeskapsklubban för 2019 till Ingvar Jansson.

15. Deltagarna på årsmötet uttryckte sina uppskattningar till styrelsen för det arbete som
de lägger ned i föreningen. 

16. Ingvar Jansson förklarade slutligen årsmötet för 2018 års verksamhet avslutat. 

Anton Johansson                                                                                             Staffan Karlsson
mötessekreterare                                                                                            mötesorförande

Jan Sjöstedt                                                                                                       Björn Erixon

justeringsman                                                                                                   justeringsman
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