Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid årsmöte

Tidpunkt: Söndag 5 april 2020 kl. 15.00.
Plats: Digitalt via Google meet
Närvarande: Åke Nilsson, Jan Karlsson, Magnus Lanner, Larsgunnar Nilsson, Ulf Edberg,
Jan Brenander, Lars-Olof Eriksson, Calle Ljungberg och Kent Gullquist.

§1

Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes Åke Nilsson.

§2

Val av sekreterare för mötet
Till sekreterare för mötet valdes Jan Karlsson

§3

Val av två justeringsmän
Till justeringspersoner valdes Calle Ljungberg och Jan Brenander.

§4

Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§5

Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Mötet ansågs utlyst på ett stadgeenligt sätt.

§6

Årsberättelse och ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse upplästes utan anmärkning, ekonomisk berättelse gicks
igenom.

§7

Revisionsberättelse
Revisionsberättelse upplästes, revisorerna föreslog att årsmötet skulle bevilja
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§8

Frågan om ansvarsfrihet
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9

Val av ledamöter
Ordförande, Åke Nilsson omval på två år.
Tre ledamöter stod på tur för omval på 2 år, Larsgunnar Nilsson, Jan Ottosson,
och Jan Karlsson. Årsmötet beslutade om omval av alla tre.
Då Tommy Larsson avsagt sig fortsatt styrelseuppdrag beslutades om nyval av
Jan Brenander på två år.
Beslut togs att utse 630912-2973 Åke Nilsson och 660805-7193 Lars-Olof
Eriksson till att företräda föreningen var för sig.

§ 10

Val av en eller två suppleanter
Inga förslag fanns, ingen vald.

§ 11

Val av revisorer
Till revisorer omvaldes Leif Ingvarsson och Leif Jansson.

§ 12

Val av valberedning
Omval av Calle Ljungberg och Kenneth Rosén.

§ 13

Utgifts- och inkomststat
Åke presenterade ett förslag på budget för 2020. Denna visade ett plusresultat på
800 SEK. Förslaget godkändes.

§14

Årsavgift 2021
Årsavgiften för 2021 beslutades vara oförändrad, 150:-.

§15

Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
Förslag på två nya typer av medlemsavgifter. Familjemedlem 25 SEK/år och
ungdomsmedlem för person under 25 år 50 SEK/år.
Beslut: Årsmötet godkände förslaget.

§16

Av medlem framställt, skriftligen motiverat förslag
Inga förslag.

§17

Mötet avslutades

Vid protokollet Jan Karlsson
Justeras:
_____________________
Calle Ljungberg

______________________
Jan Brenander

