
  

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE 
 

 

Tid: söndagen den 28 mars 2021, kl. 17:00 

Plats: Online via Zoom. Anmälan för att få en länk till mötet sker till 

olga.nadeina@hotmail.com. 

 

 

Program:  

 

1. Årsmötesförhandlingar. Dessa försöker vi hålla så kort och effektivt som möjligt. 

Här kommer styrelsen föreslå en stadgeförändring kopplat till anslutning av 

Kedjan, för bättre integrering med BirdLife Sverige, och även en ändring av hur 

RRK:s ledamöter utses. För mer information, se hemsidan: 

https://varmlandsornitologiska.se/stadgeandring/ 

 

2. Föredrag om lom med Mats Eriksson (mer information kommer via hemsidan när 

det närmar sig). 

 

3. Eftersnack för de som vill efter föredraget, som beräknas att pågå till ca. 20.00. 

 

 

 

 

Varmt välkomna! 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ett samarrangemang  

med Studiefrämjandet 

https://varmlandsornitologiska.se/?p=3076&preview=true&aiEnableCheckShortcode=true


  

Wermlands Ornitologiska Förening 

 

Utdrag ur stadgarna: (§11) 

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas: 

 

  1. Val av mötesordförande 

  2. Val av två justeringsmän 

  3.  Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 

  4.  Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av räkenskaperna 

  5.  Revisionsberättelse 

  6.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

  7.  Val av ordförande i styrelsen 

  8.  Val av övriga styrelseledamöter 

  9.  Val av revisorer och revisorssuppleanter 

10.  Val av valberedning 

11.  Val av ledamöter i rapportkommittén 

12.  Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet  

13.  Av medlem skriftligt framställt förslag 

14.  Övrigt av medlem framställt förslag 

15.  Fastställande av utgifts- och inkomststat 

16.  Fastställande av årsavgift för 2022 

 

 

 

 

Kan vi få din e-postadress? 

 

Till dig som ännu inte har mejlat e-postadress, vill du få e-post med aktuell information samt 

exkursioner och andra föreningsaktiviteter? Skicka då ett mejl till 

medlem@varmlandsornitologiska så lägger vi till dig i vår sändlista. Personuppgifterna 

lämnas inte vidare och registret hanteras av få personer i föreningen, enligt GDPR-

förordningen. 

 

 

Medlemsavgiften för 2021 är 150 kronor. 

 

För ungdomar (20 år eller yngre) är avgiften 40 kr. Avgiften för familjemedlem (som inte 

erhåller VO) är 20 kr. Anmäl dig genom att betala till plusgiro 86 53 95-8 eller Swish: 

1235619572. Skicka även dina kontaktuppgifter till medlem@varmlandsornitologiska.se. 

För fullbetalande medlemmar och ungdomar ingår föreningens tidskrift i medlemsavgiften, 

som utkommer en gång per år. Tänk gärna på att frivilliga bidrag utöver medlemsavgiften 

betyder mycket för föreningens ekonomi. 


