Protokoll fört vid Västergötlands Ornitologiska Förenings årsmöte
i Vårgårda 2019‐03‐17
Ordförande Börje Broström hälsade de cirka 40 deltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.

1. Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Åke Anderson och till sekreterare Anders Svensson.
2. Val av två justeringsmän
Till justeringsmän valdes Rune Larsson och Per‐Olof Bengtsson.
3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet förklarades behörigen utlyst.
4. Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
Ordförande Börje Broström presenterade verksamhetsberättelserna för 2018 för VgOF
respektive Hornborgasjöns fältstation. Gunnar Hurtig redogjorde för räkenskaperna för
VgOF och för Hornborgasjöns fältstation. Årsmötet godkände de upprättade
verksamhetsberättelserna samt räkenskaperna.
5. Revisorernas berättelse
Revisor Tore Holsendahl läste upp revisionsberättelsen för VgOF och Hornborgasjöns
fältstation. Dessa godkändes och lades till handlingarna.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
Årsmötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
7. Bestämmande av antalet styrelsemedlemmar
Årsmötet beslöt, i enlighet med stadgarna, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter.
8. Val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen
Mötet beslöt enligt valberedningens förslag, vilket presenterades av sammankallande
Ingemar Johansson. På tur till omval stod ledamöterna Anders Svensson, Åke
Abrahamsson Inger Johansson och Lotta Berg. Lotta Berg har valt att avsäga sig
uppdraget. Valberedningen föreslog val av Anders Svensson, Åke Abrahamsson, Inger
Johansson och nyval av Jeanette Astin. Samtliga valdes till ledamöter på två år.
Kvarstår till nästa årsmöte gör Börje Broström, Gunnar Hurtig, Ulf Lindell och Sigvard
Lundgren
9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Enligt valberedningens förslag valdes Björn‐Åke Andersson och Tore Holsendahl som
revisorer, samt Anders Eriksson och Per Gustafson som revisorsuppleanter, samtliga på
ett år.
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10. Fastställande av arbetsordningen för Hornborgasjöns Fältstation
Årsmötet fastställde arbetsordningen, som var oförändrad från tidigare år.
11. Val av sammankallande och kassör i arbetsgruppen för Hornborgasjöns Fältstation
Årsmötet valde Lotta Berg till sammankallande och Gunnar Hurtig till kassör.
12. Val av valberedning
Till valberedning valdes Ingemar Johansson (sammankallande), Torbjörn Skoog och Kent‐
Ove Hvass. Dessa valdes på ett år.
13. Bestämmande av årsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna inför 2020 hålls oförändrade.
Medlemsavgifterna föreslås vara:
‐ 180 kr för enskild medlem
‐ 200 kr för familjemedlemskap
‐ 220 kr för medlem bosatt i utlandet.
‐ 75 kr för ungdom t.o.m. 20 år.
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag.
14. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Inga sådana ärenden har förelagts.
15. Av föreningsmedlem skriftligen framställd motion, som kommit styrelsen tillhanda
senast den 15 januari det år årsmötet hålls.
Inga motioner hade inkommit.
16. Avslutning
Ordförande avtackade Lotta Berg som varit ledamot i styrelsen. Mötet förklarade
därefter 2019 års årsmöte för avslutat.

Vid protokollet
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Per‐Olof Bengtsson

2

