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LANDSORT FÅGELSTATION
Protokoll årsmöte 10 februari 2021
Mötesordförande: Mova Hebert §§ (1-7), Magnus Croon §§ (8 – 19)
Mötessekreterare: Cecilia Ryberg
Närvarande tillika röstlängd: se bilaga 1

(mötet hölls via Skype)

§1 Mötets öppnande
Ordförande Håkan Granbohm förklarade årsmötet öppnat.
§2 Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Mova Hebert §§(1-7). På grund av tekniska problem för MH, valdes
Magnus Croon §§ (8 – 19).
§3 Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes Cecilia (Cilla) Ryberg.
§4 Val av justeringspersoner
Till att justera årsmötesprotokollet valdes Christina Lilja och Liam Martin.
§5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med följande ändringar: § 3 frågan om sommaruthyrning flyttades
upp till §11 och slogs ihop med den inkomna motionen gällande sommaruthyrning och
ringmärkning. Punkterna fastställande av medlemsavgift för 2022 samt fastställande av budget
flyttades till §§ 12 respektive 13
Röstlängen fastställdes baserat på antalet närvarande, se bilaga 1
§6 Om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
En förfrågan om varför årsmötet hade tidigare lagts i år motiverades av två skäl; dels frågan om
eventuell sommaruthyrning, dels att vårprogrammet redan är lagt, vilket kräver att styrelsen
kommer igång snarast.
Årsmötet befanns vara utlyst enligt stadgarna
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§7 Verksamhetsberättelsen
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs av ordförande Håkan Granbohm. Nedanstående
punkter lyftes fram då Corona överskuggade hela verksamhetsperioden.
• På grund av Corona fick styrelsen ändra rumsindelningen på stationen för att anpassa till
FHMs rekommendationer men också boendet för de fasta ringmärkarna.
• Avseende medlemsaktiviteter genomfördes 2 exkursioner under hösten med många
nöjda deltagare. Tyvärr fick en planerad ringmärkningskurs ställas in. På den positiva
sidan fick föreningen 20 nya medlemmar under året.
• För att parera pandemins effekt på föreningens ekonomi fick styrelsen införa ett flertal
åtgärder, bl a höja övernattningsavgiften; förhandingar med Leader om att de skulle stå
för en störra del än tidigare; uppsägning av bredbandsabonnemang samt ett bankkonto.
• Ett dialogmöte med medlemmarna anordnades i december 2020.
• Förändring av arbetet med sponsorer och donationer. Djurens vänner donerade 20 000
kronor, dessutom inkom ytterligare 10 200 kronor från andra källor.
• Ett av rummen hyrdes ut under sommaren till lokala näringsidkare på ön, vilket trots att
det medförde en förstärkning till ekonomin, resulterade det i blandade reaktioner från
medlemmar.
• Ny hemsida samt byte av föreningens logga med återgång till mindre flugsnappare.
• En utmärkt rapport av ringmärkarna finns tillgänglig, och Landsort placerade sig på 5:e
plats över rapporterade arter i Sverige.
• Tomas Viktor påpekade ett fel i verkamhetsberätteldes att donationen av 5000 kronor för
väl utfört sträckräkningsarbete, inte kom från Baltic Wings utan från en privat källa.
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§8 Ekonomiska berättelsen för 2020
Den ekonomiska berättelsen för år 2020 föredrogs av ordförande Håkan Granbohm.
• Leader har kommit till sitt slut efter 4 år, och en slutreglering är att vänta under 2021.
• Föreningen har initiellt planerat att driva ringmärkningsverksamheten baserat på volontär
basis. Trots anonseringar har det visat sig mycket svårt, bland annat för att föreningen
idag inte har många aktiva ringmärkare. Annonseringar samt kontakt med Falsterbo och
Ottenby, samt de nordiska länderna har inte givit önskat resultat, eventuellt ett svar från
Danmark. Planerna är att föreningen arvoderar 1 ringmärkare under vår och höst, totalt 6
månader.
• Ringmärkningsassistenter kan inte arvoderas pga det ekonomiska läget, samt under
upplärning, men bör kunna erbjudas reducerad boendekostnad på stationen.
• Övernattningsintäkterna samt medlemsavgifterna har ökat, medan intäkter från
guidningarna har fallit liksom samt kartförsäljningen. Övernattningsavgiften höjdes från
100 till 150 kr.
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•

För att ytterligare spara på värmekostnader har inomhustemperaturen under
vinterhalvåret sänkts.

Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen 2020 till handlingarna.
§9 Revisorernas berättelse
Revisorerna Tomas Viktor och Claes Hansson föredrog revisionsberättelsen där de granskat
räkenskaperna: resultat och balansräkning samt gått igenom bokföringen. De noterade speciellt
de åtgärder som styrelsen vidtagit med stängning av ett Nordea-konto samt ändrat handkassa till
Swish. Desutom noterades de mycket välskrivna protokollen av Torgny Söderberg med tydliga
beslut samt uppföljningar.
Baserat på god revisionssed finner revisorerna en rimlig grund att föreslå årsmötet att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet.
Årsmötet beslutade att lägga revisorernas berättelse för 2020 till handlingarna.
§10 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för verkamhetsåret 2020
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
§11 Frågan om sommaruthyrning samt inkommen motion om a) sommaruthyrning och
b) arvodering av ringmärkarpersonal vid behov
En motion från Liam Martin inkom till årsmötet som dock behandlade två yrkanden:
a) Att föreningen ska fortsätta anställa/arvodera personal vid behov
b) Att föreningen ska fortsätta hyra ut ett rum av stationens rum under sommaren i syfte att
förbättra den ekonomiska situationen hos föreningen.
Motionären Liam Martin presenterade motionen och sin önskan att få igång en dialog i
föreningen angående dessa frågor. Styrelsens kommentarer, snarare än rekommendationer, var i
förväg utskickade till årsmötet då den önskade överlåta till medlemmarna/årsmötet att ta
ställning i dessa frågor. En livlig diskussion ägde rum där båda punkterna ventilerades bland
medlemmarna. Nedan följer en kort sammanfattning.
Avseende a) Styrelsen stöder i princip förslaget att även volontärer skall erbjudas någon form av
ersättning. Då Leader inte längre kan finansiera ringmärkarverksamheten, är föreningens
ekonomiska läge kärvare, samtidigt som föreningen för närvarande inte har egna resurser/
kapacitet att täcka med enbart volontärer. Vikten av standardisering togs också upp, därav
kontakt med Falsterbo och Ottenby ringmärkningsstationer. Under en övergångsperiod kommer
föreningen behöva anställa ringmärkare under vår och höst, tills en pool har byggts upp inom
föreningen. Ordförande informerade mötet att stationens licens inte hänger på om
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ringmärkningen är standardiserad eller ej, däremot är standardisering i övrigt bra. Det pågår
ingen forskning baserat på de data som Landsort skickar in.
Årsmötet beslutade att rekommendera styrelsen: Styrelsen skall verka i motionens anda, dvs att
kunna fortsätta anställa/arvodera personal vid behov, när egna medlemmar inte räcker till för
att upprätthålla en rimlig nivå på verksamheten. I första hand ska egna medlemmar dock
användas och styrelsen ska skyndsamt söka bygga upp ringmärkningskompetensen bland
medlemmarna för att kunna nå målet att använda dessa i ringmärkningen, samt att utreda och
utarbeta mera detaljerade regler, dessutom att utreda hur den framtida
ringmärkningsverksamheten skall se ut och styra upp kriterier för framtida arvodering av
ringmärkare.
Avseende b) Uthyrning skall i första hand gå till föreningens medlemmar eller likasinnande
föreningar som fältbiologerna, dock endast i mån av plats. uthyrning av 1 rum till öns
näringsidkare under sommaren, då främst under juli månad, om det gagnar verksamheten. Förra
året hyrdes 1 rum ut till Svedtilja där 4 av hans personal fick använda ett rum, villket inbringade
knappt 10 000 kronor till föreningen. Föreningen har också kunnat dra nytta av rabatterade
båtresor genom Svedtiljas, vilket varit av värde då Vaxholmsbolaget under Corona drog ner sin
verksamhet.
Ordförande informerade mötet ytterligare att han har varit i kontakt med andra näringsidkare
som inte har upplevt det negativt. Motsvarande information har erhållits från representanter från
Vandrarhemsvärden. Det står dock klart att en eventuell uthyrning under en kort tidsperiod inte
kan eller skall jämföras med vandrarhemsverksamhet. Det noterades vidare att pga ett ambitiöst
vårprogram, skulle en eventuell extern uthyrning maximalt avse 3 veckor under juli månad.
Årsmötet beslutade att rekommendera styrelsen att avslå motionen avseende b) samt biföll
styrelsens förslag/kommentarer samt att styrelsen får i uppdrag att agera i linje med dess
kommentarer, såsom utarbetande av detaljerade regler i samband med eventuell uthyrning för
att undvika eventuella interna likväl som externa intressekonflikter.
§12 Fastställande av medlemsavgifter för år 2022
Medlemsavgiften i föreningen för år 2020 var 200 kronor för vuxen medlem respektive 50
kronor för ungdomar under 18 år. Styrelsen föreslog årsmötet att medlemsavgiften för år 2022
skall faställas till samma avgifter som innevarande år.
Årsmötet beslutade att fastställa att nuvarande medlemsavgift bibehålls för år 2022; 200 kronor
för vuxen medlem och 50 kronor för ungdom under 18 år.
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§13 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021
Ordförande Håkan Granbohm föredrog styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2021.
Även under detta år kommer Corona att kunna påverka verksamheten, även om ett ambitiöst
vårprogram har lagts.
Arvode för 1 ringmärkare under 6 månader (totalt vår och höst). Ottenby arvoderar sina
ringmärkare 11 000 kr/månad, vilket angavs som referens. Inget arvode kan utgå till
ringmärkarassistenter, dock kan en eventuell hyresreduktion förhandlas.
Föreningen räknar med att återigen få bidrag från Djurens Vänner.
Övriga intäkter är ca 40 000 efter slutrapportering av Leader. I övrigt finns det en eventuell
större donation från ett dödsbo med vilken styrelsen är i dialog.
Årsmötet beslutade att fastställa budgeten för verksamhetsåret 2021 enligt styrelsens framlagda
förslag.
§14 Val av ordförande
Valberedningen bestående av Liam Martin föredrog valberedningens förslag till ordförande och
styrelse.
Till ordförande föreslog valberedningen 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 (nyval), Roger Bolander (nyval) tidigare adjungerad till styrelsen
under 2020.
Föreningen genom ordförande Håkan Granbohm avtackade de avgående styrelseledamöterna
Emma Karlsson, Fredde Forsberg, samt Torgny Söderberg som tvingats avsäga sitt uppdrag av
personliga skäl på grund av sjukdom.
Årsmötet beslutade att välja Caroline Sjöström, Mats Jansson, Karin Oknemark och Roger
Bolander till ledamöter.
§16 Val av revisorer
Valberedningen föreslog omval av ordinarie revisorer Clas Hansson och Tomas Viktor.
Årsmötet beslutade att välja Clas Hansson och Tomas Viktor till ordinarie revisorer för
föreningen,
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Bilaga 1

Närvarande tillika röstlängd
1
2
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6
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Cecilia Ryberg
Mova Hebert
Magnus Croon
Arvid Pettersson
Christina Lilja
Håkan Granbohm
Gunilla Hjort
Liam Martin
Claes Hansson
Fredde Forsberg
Göran Andervass
Karin Oknemark
Anders Liwendahl
Marie Stridh
Mathias Wilson
Mats Jansson
Mattias ??
Peter Randén
Raul Vincent
Caroline Sjöström
Tomas Viktor
Anders Kronhamn
Torgny Söderberg
Roger Bolander

Mötessekr.
Ordf. §§ 1-7
Ordf. §§ 8 - 19

