
 
 

 

 

 

Protokoll från årsmöte 2017 i Östergötlands ornitologiska förening  

 

Lokal: Naturcentrum i Linköping   

 

Tid: Söndagen den 12 mars 2017 klockan 16.00-16.30 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Föreningens ordförande Kjell Carlsson hälsade ett drygt 30-tal medlemmar välkomna och öppnade 

årsmötet. 

 

 

§ 2  Val av ordförande vid mötet 

 

Kjell Carlsson valdes till ordförande. 

 

 

§ 3  Val av sekreterare vid mötet 
 

Leif Jern valdes till sekreterare. 

 

 

§ 4  Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare vid mötet 
 

Ingemar Ander och Stefan Desai valdes till protokollsjusterare tillika rösträknare. 

 

 

§ 5  Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst 
 

Årsmötet är utlyst i behörig ordning, då kallelse har gått ut i Vingspegeln 4/2016. Den kom ut vid 

årsskiftet 2016/2017. Dessutom har årsmötet annonserats på ÖgOF's hemsida. 

 

 

§ 6  Styrelsens årsredovisning 
 

Ordföranden kommenterade den utdelade verksamhetsberättelsen för 2016. 

 

Kassören Anders Tennlind kommenterade den utdelade resultat- och balansräkningen för 2016.  

 



§ 7  Revisorernas berättelse 
 

Föreningens revisor Pär Nilsson föredrog revisionsberättelsen och föreslog att mötet skulle bevilja 

styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.  

 

 

§ 8  Fastställande av årsredovisningen 

 

Den föredragna årsredovisningen fastställdes.  

 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 
 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 

 

 

§ 10 Val av styrelseledamöter 
 

Valberedningens Margareta Pilemalm föredrog, och på valberedningens förslag valdes till styrelsen: 

Jussi Tranesjö till ordförande på ett år – fyllnadsval  

Kjell Carlsson till ledamot på ett år – fyllnadsval 

Leif Jern till ledamot på två år – omval  

Barbro Nordström till ledamot på två år – omval  

Therese Åström till ledamot på två år – omval  

Anders Tennlind till ledamot på två år – omval   

 

Övriga ledamöter är Lars Johansson och Sofie Hellman.  

 

 

§ 11  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 

På valberedningens förslag valdes: 

Anders Karlsson som revisor på ett år – omval. 

Pär Nilsson som revisor på ett år – omval. 

Gunnar Myrhede som revisorssuppleant på ett år – omval. 

Bengt Andersson som revisorssuppleant på ett år – omval.  

 

 

§ 12  Val av valberedning på tre personer   
 

Till valberedning på ett år valdes Margareta Pilemalm och Peter Berry med den förstnämnda som 

sammankallande. Ingen ytterligare på mötet var i dagsläget villig att ingå i valberedningen. 

Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med övriga i valberedningen hitta en tredje person.  

 

 

§ 13  Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår   

 

Undertecknad gav en bakgrund. Årsmötet beslutade att för 2018 höja prenumerationsavgiften för 

Vingspegeln till 180:- för enskild medlem. I detta belopp ingår även medlemskap i ÖgOF.  Ingen 

extra avgift tillkommer för familjemedlemskap utan är även i fortsättningen 180:-. Då det är till 

fördel både föreningen och den enskilde är det önskvärt att familjemedlemmar anges vid betalning 

av avgiften. Avgiften för juridisk person är oförändrad och 200:-. Beloppen fastställdes.  



§ 14  Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt 

 översiktlig plan för nästkommande kalenderår 
 

Anders Tennlind kommenterade utdelad verksamhetsplan med budget för 2017. Inga stora 

förändringar beräknas inför 2018 bortsett från förhoppningsvis ökade intäkter enligt § 13.  

 

 

§ 15 Förslag som styrelsen förelagt årsmötet 

 

Inget förslag har presenterats av styrelsen.  

 

 

§ 16 Förslag från medlemmarna 

 

Inget förslag från medlemmarna har kommit in.  

 

 

§ 17 Övriga frågor  

 

Inventeringar 2017 

Sofie Hellman presenterade  vårens inventering av våtmarker – ”sjöfågeltaxeringen”. Samtidigt 

uppmanades de närvarande att anmäla sig som inventerare till henne, och hon kan också ge 

kompletterande upplysningar.  Inventeringen är begränsad till ett tillfälle i maj månad.  

 

X2016 

I ”X-tävlingen” utdelas numera inga priser. Undertecknad kunde dock redovisa vilka som belade de 

tre första platserna. Segrade gjorde Joakim Wallin med 242 arter, före Leif Jern med 238 och 

Gunilla Wetterling med 234 arter. Mycket bra resultat, och totalt 29 skådare har rapporterat till 

X2016. Tävlingen fortsätter i år med X2017. 

 

Upptäckartävling 

Vice ordförande Lars Johansson delade ut priset – en av Vesa Jussila skulpterad sibirisk trast – till 

2016 års upptäckare Kjell Carlsson. Bland arterna han upptäckte kan nämnas vittrut, dammsnäppa, 

större piplärka, brandkronad kungsfågel och fjällpipare.  

 

Avtackning 

I år var det ingen som lämnade styrelsen. Dock lämnar Kjell över ordförandeklubban till Jussi 

Tranesjö. Jussi tackade Kjell för det utomordentliga sätt han lett föreningen. Därför kommer 

styrelsen att besluta att som en hyllning och ett tack plantera ett antal träd i Vi-skogen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 18  Avslutning 
 

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

Linköpings fågelklubb och ÖgOF har i år samordnat sina årsmöten med gemensam förtäring och  

avslutande föredrag.  

 

Efter fika, med av Sofie gott hembakat bröd, var det dags för kvällens programpunkt. Adam 

Bergner berättade om arbetet med boken ”50 år med Tåkerns fältstation”, visade bilder från den och 

drog lite historier bakom dem. Adam är som vi vet en utmärkt berättare och pedagog och kan det 

mesta om Tåkern. Han har författat boken tillsammans med Christer Elderud – som var med från 

starten för drygt 50 år sedan – och Lars Gezelius. De som inte redan köpt boken, tog tillfället i akt 

att skaffa ett exemplar. 

 

  

Vid protokollet 

 

Leif Jern, sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Kjell Carlsson, ordförande  Ingemar Ander  Stefan Desai 

 

 

 

  


