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LANDSORTS FÅGELSTATION
Protokoll Årsmöte 2022-02-23
Mötesordförande: Claes Hansson
Mötessekreterare: Roger Bolander
Närvarande tillika röstlängd: Se bilaga 1
Plats: Hybridmöte, fysiskt - Villa Ludvigsberg, Ludvigsbergsgatan 20 Stockholm samt digitalt
via Teams.

§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Håkan Granbohm förklarade mötet öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande.
Claes Hansson valdes till mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare.
Roger valdes till mötessekreterare.
§ 4 Val av justerare.
Gunilla Hjorth och Liam Martin valdes att justera årsmötets protokoll.
§ 5 Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes med justering att röstlängden också fastställdes.
§ 6 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna.
Årsmötet befanns vara behörigen utlyst enligt stadgarna
§7 Verksamhetsberättelsen 2021. Ordföranden Håkan Granbohm föredrog föreningens
verksamhet 2021 och årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
§ 8 Ekonomiska berättelsen 2021. Kassör, Karin Oknemark presenterade föreningens
ekonomi genom resultat- och balansräkning. En information som inte direkt är av ekonomisk
karaktär men påverkar ekonomin är föreningens medlemsantal som ökat från 153 från år
2020 till 235 under år 2021.
Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen 2020 till handlingarna.
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§ 9 Revisorernas berättelse 2021. Revisorerna Tomas Viktor och Claes Hansson föredrog
revisionsberättelsen där de granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens arbete genom
protokoll. Det fanns inget att anmärka på och revisionsberättelsen är därför ”ren”.
Baserat på god revisionssed föreslog revisorerna årsmötet att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse för 2021 till handlingarna.
§ 10 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2021.
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
§ 11 Fastställande av medlemsavgifter för år 2023.
Årsmötet beslutade att fastställa att nuvarande medlemsavgift bibehålls för år 2023;
200 kronor för vuxen medlem och 50 kronor för ungdom under 18 år.
§ 12 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2022.
Kassör Karin Oknemark presenterade styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022.
Två poster/punkter i budgeten väckte debatt, nämligen ”inhyrd produktionspersonal” och
”kostnaden för köksrenovering”. Med den förstnämnda posten avses ersättning till
ringmärkare och med den andra punkten diskuterade mötet hur kostnaden skulle hanteras.
Årsmötet önskade ge styrelsen utrymme att agera om det är så att föreningen hittar
ringmärkare som behöver arvoderas eller ersättas för andra kostnader.
Gällande kostnaderna för köksrenovering var styrelsens förslag att hela kostnaden skulle tas
som en engångskostnad och belasta bokslutsåret 2022. Årsmötet föreslog däremot att
kostnaden ska ses som en investering som skrivs av under fem år. Mötet röstade för att
kostnaden ska avskrivas på fem år och Roger Bolander reserverade sig mot beslutet.
Beslut:
- Posten ”Övriga kostnader och förmåner” ökas med 30 000 kr till totalt 32 000 kr
- Kostnaden för köksrenoveringen skrivs av på fem år och beräknas i budgeten på
maxbudgeten om total 180 000 kr, dvs 36 000 kr/år.
§ 13 Ärenden som styrelsen förelägger stämman eller som medlem framställt innan
stämman. Inga ärenden finns.
§ 14 Val av ordförande.
Valberedningen bestående av Liam Martin och Arvid Pettersson föredrog valberedningens
förslag, där de till ordförande föreslog omval av Håkan Granbohm.
Årsmötet beslutade att välja Håkan Granbohm till ordförande för föreningen.
§15 Val av styrelseledamöter.
Till övriga styrelseledamöter föreslog valberedningens Caroline Sjöström (omval), Mats
Jansson(omval), Karin Oknemark (omval), Roger Bolander (omval) samt Carol Loukkola
(nyval).
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Årsmötet beslutade att välja Caroline Sjöström, Mats Jansson, Karin Oknemark, Roger
Bolander och Carol Loukkola till ledamöter.
§ 16 Val av revisorer.
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisorer Claes Hansson och Tomas Viktor.
Årsmötet beslutade att välja Clas Hansson och Tomas Viktor till ordinarie revisorer för
föreningen.
§ 17 Val av valberedning.
Valberedningen har under året bestått av Liam Martin och Arvid Pettersson och årsmötet
föreslog omval.
Årsmötet beslutade att till valberedning välja Liam Martin och Arvid Pettersson.
§ 18 Mötets avslutande, Mötesordförande Claes Hansson tackade samtliga deltagare för sin
närvaro och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet: Roger Bolander /

Justeras:

…………………………………………………………….
Gunilla Hjorth

…………………………………………………………..
Liam Martin

Bil. 1. Närvarolista tillika röstlängd
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