
 
 

 

 

 

Protokoll från årsmöte 2018 i Östergötlands Ornitologiska Förening  

 

Lokal: Hemgården i Norrköping   

 

Tid: Söndagen den 11 mars 2018 klockan 15.35-16.15 

 

 

§ 1  Mötet öppnas 

 

Föreningens ordförande Jussi Tranesjö hälsade ett 70-tal medlemmar välkomna och öppnade 

årsmötet. 

 

 

§ 2  Val av ordförande vid mötet 

 

Jussi Tranesjö valdes till ordförande. 

 

 

§ 3  Val av sekreterare vid mötet 
 

Sofie Hellman valdes till sekreterare. 

 

 

§ 4  Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare vid mötet 
 

Karl-Olof Bergman och Göran Esbjörnsson valdes till protokollsjusterare tillika rösträknare. 

 

 

§ 5  Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst 
 

Årsmötet är utlyst i behörig ordning, då årsmötet annonserades ut på ÖgOF's hemsida i början av 

februari och kallelse har gått ut i Vingspegeln 4/2017 som kom ut i mitten av februari. 

 

 

§ 6  Styrelsens årsredovisning 
 

Ordföranden kommenterade den utdelade verksamhetsberättelsen för 2017. 

 

Kassören Anders Tennlind kommenterade den utdelade resultat- och balansräkningen för 2017.  

 



§ 7  Revisorernas berättelse 
 

Då revisorerna inte närvarade vid årsmötet läste Barbro Nordström upp revisionsberättelsen. I 

revisionsberättelsen föreslog revisorerna att mötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

 

§ 8  Fastställande av årsredovisningen 

 

Den föredragna årsredovisningen fastställdes.  

 

 

§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 
 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 

 

 

§ 10 Val av styrelseledamöter 
 

Valberedningens Stig Lindvall föredrog, och på valberedningens förslag valdes till styrelsen: 

Sofie Hellman till ordförande på två år – nyval  

Jussi Tranesjö till ledamot på två år – nyval 

Malin Larsson till ledamot på två år – nyval 

Jesper Villaume till ledamot på två år – nyval 

 

Övriga ledamöter är Leif Jern, Barbro Nordström, Therese Åström och Anders Tennlind. 

 

§ 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, Stig Lindvall och Peter Berry med den 

förstnämnda som sammankallande.  

 

 

§ 13  Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår   

 

Årsmötet beslutade att för 2019 behålla nuvarande prenumerationsavgift 180:- för enskild medlem. 

För familjemedlem beslutades att ta ut en prenumerationsavgiften på 10:-. Avgiften för juridisk 

person höjdes till 230:-. 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 2018. Inga stora 

förändringar beräknas inför 2019. 



 

§ 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 2018 

Jussi redogjorde för sjöfågelinventeringen som ÖgOF är regional samordnare för. Det är en 

inventering av sjöfåglar i olika typer av våtmarker begränsad till ett tillfälle i maj. I år kommer även 

siffrorna som legat till grund för utpekandet av Östergötlands IBAs (Important Bird and 

Biodiversity Areas) uppdateras genom nyinventeringar. Eventuellt kan Svartåmynningen komma att 

föreslås som ett nytt IBA-område, bland annat på grund av fjällgåsens rastning i området. Redan 

utpekade IBA-områden i Östergötland är Tåkern, Svensksundsviken och en stor del av den 

östgötska skärgården. Hur inventeringen kommer gå till är ännu inte bestämt. 

 

X2017 

I ”X-tävlingen” utdelas numera inga priser. Jussi kunde dock redovisa att Gunilla Wetterling gick 

segrande ur tävlingen med 239 arter. På andra plats kom Leif Jern med 238 arter och på tredje plats 

kom Erik Jonsson med 228 arter. Mycket bra resultat, och totalt har 32 skådare rapporterat till 

X2017. Tävlingen fortsätter i år med X2018. 

 

Upptäckartävling 

Jussi visade upp priset – en av Vesa Jussila skulpterad sibirisk trast – och berättade att Claes 

Nilsson, som inte fanns närvarande, vann upptäckartävlingen 2017. Bland arterna han upptäckte kan 

nämnas kentsk tärna, svartnäbbad islom och vitnäbbad islom. 

 

Utdelning av Svanägget 

Svanägget utdelades i år till Colin Messer. Lars Johansson delade ut Svanägget till sin vän och 

motiverade utmärkelsen med Colins stora hjärta för fåglar och hans engagemang för ängshök. Förra 

året upptäckte Colin exempelvis två ängshökshäckningar och tack vare upptäckten kunde området 

runt boet undantas från skörd och sju ungar lyckades lämna häckningsplatserna.   

 

Avtackning 

I år lämnade Kjell Carlsson och Lars Johansson styrelsen. Kjell var föreningens ordförande i tio år 

(2007-2017) och är sedan förra året styrelseledamot i BirdLife Sverige. Lars har varit med i ÖgOFs 

styrelse sedan 1995 och har bland annat varit föreningens sekreterare, vice ordförande och 

hemsidesansvarig. Båda fick en bukett blommor och en signerad bok av kvällens föredragshållare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

§ 18  Avslutning 
 

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat. 

 

 

Fågelföreningen i Norrköping (FiNk) och ÖgOF har i år samordnat sina årsmöten med gemensam 

förtäring och avslutande föredrag.  

 

Efter fika, smörgås med kaffe/te, var det dags för kvällens programpunkt. Lars Jonsson berättade 

om arbetet med boken ”Vinterfåglar”, visade några av hans målningar från boken och drog lite 

historier om arbetet med att skapa målningarna. Han pratade också om detaljer på våra vanligaste 

fåglar och hur vissa detaljer, som domherrehonans ryggfärg, verkar gått även de bästa 

fälthandböckerna helt förbi. De som inte redan köpt boken, tog tillfället i akt att skaffa ett signerat 

exemplar. Även tavlor och affischer fanns till försäljning. 

 

  

Vid protokollet 

 

 

Sofie Hellman 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Jussi Tranesjö, ordförande  Karl-Olof Bergman  Göran Esbjörnsson 

 

 

 

  


