
Årsmöte I Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund
Protokoll fört vid ordinarie årsmöte 2020-02-27
Närvarande 27 medlemmar.

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

§ 2 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes med en tilläggspunkt, § 13 se nedan.

§ 3 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän.
Till mötesordförande valdes Staffan Karlsson och till sekreterare Per Astfeldt. 
Som justerare av dagens protokoll valdes Olle Pers och Peter Lantz.

§ 4 Fråga om mötets beröriga utlysande.
Kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019.
Ingvar Jansson föredrog verksamhetsberättelsen som även fanns utskriven om man ville 
läsa. Stig Larsson redovisade resultat- och balansräkningen för år 2019 och berättade bl.a. 
glädjande att vi hade 323 medlemmar vid årsskiftet.

§ 6 Revisionsberättelsen 2019.
Staffan Karlsson läste upp revisionsberättelsen som granskats av samme man.

§ 7 Fastställelse av resultat och balansräkningen.
Årsmötet fastställde den av styrelsen presenterade resultat och balansräkningen för 2019.

§ 8 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9 Val av styrelse.
Årsmötet omvalde Ingvar Jansson till ordförande. Omval även för Stig Larsson som kassör 
samt ledamöterna Per Astfeldt, Mats Andersson, Anton Johansson och Marianne 
Mattiasson. Björn Erixon tackade för sig i styrelsen och nyval av en ny ledamot röstades in.
Christina Bremfält.

§ 10 Val av revisor och revisorsuppleant.
Till revisor omvaldes Staffan Karlsson och till revisorsuppleant omvaldes Jan Sjöstedt.

§ 11 Val av valberedning.
Till valberedning omvaldes Lasse Lindberg och som nyval Sofi Nordfeldt då Torbjörn 
Brissman tackat för sig.

§ 12 Medlemsavgifter 2021.
Ingen förändring, 200kr över 25 år, 50kr upp till 25 år och stödjande familjemedlem 10kr.

§ 13 Budget.
Stig Larsson gav en överblick på budget för 2020. Budgeten där vi kan gå från årets 
underskott till att visa ett plusresultat för 2020. Detta om vi bl.a. drar ned på Hävringe 
resor samt minskar utgifter på fågelfrö även om det är en viktig del att fortsätta med 
publika matningar. 



§ 14    Övriga frågor.
            Inga övriga frågor.

§ 15 Mötet avslutas.
Mötesordförande Staffan Karlsson förklarade årsmötesförhandlingarna avslutade.
Efter årsmötet visade Per Folkesson bilder från en resa till Nya Zeeland.
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