Protokoll, årsmöte
Ramsvikslandet, 2017-03-25

Protokoll fört vid årsmöte för Bohusläns Ornitologiska Förening 2017
Protokoll fört vid årsmöte för Bohusläns Ornitologiska Förening den 25 mars 2017.
Plats: Ramsviks övergård, Ramsvikslandet, Sotenäs.
Närvarande: 17 medlemmar närvarade vid årsmötet.
§ 1.

Mötet öppnades.

§ 2.

Stefan Malm valdes till ordförande för årsmötet.

§ 3.

Sara Elg valdes till protokollförare för årsmötet.

§ 4.

Dagordningen för årsmötet godkändes.

§ 5.

Till justerare tillika rösträknare att jämte ordförande justera årsmötesprotokollet
utsågs Jonny Jonsson och Peter Nilsson.

§ 6.

Mötets behöriga utlysande bekräftades och godkändes.

§ 7.

Röstlängden fastställdes.

§ 8.

Föreningens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2016 gicks
igenom. Årsredovisningen godkändes med ändringen i verksamhetsberättelsen
att under styrelsens sammansättning skall Stefan Mattsson stå som suppleant
och ej ledamot.

§ 9.

Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes.

§ 10. Årets resultat- och balansräkning fastställdes.
§ 11. Årets resultat beslutades disponeras genom att överskottet skall användas i den
löpande verksamheten.
§ 12. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
§ 13. Stefan Malm valdes enligt valberedningens förslag till ordförande i föreningen på
2 år genom omval.
§ 14. Enligt valberedningens förslag valdes till styrelseledamot Sussie Carlström och
Kenneth Johansson på 2 år genom omval samt nyval av Ing-Marie Nilsson på 2 år.
Till styrelsesuppleant på 2 år valdes genom omval Max-Allan Niklasson och nyval
genom fyllnadsval på 1 år Patrik Eld. Till styrelseledamot på 2 år på förslag från
årsmötet valdes genom nyval Peter Nilsson.
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§ 15. Kajsa Gustafsson valdes till revisor och Agneta Olsson till revisorssuppleant
genom nyval, vardera på 1 år.
§ 16. Till valberedning utsågs Stefan Oscarsson och Håkan Elg. En plats lämnades
vakant. Valberedningen valdes på ett år.
§ 17. Årsmötet beslöt att årsavgiften hålls oförändrad och den ekonomiska planen
godkändes.
§ 18. Styrelsens förslag till integrerat medlemskap med SOF-BirdLife Sverige samt
förslag till nya stadgar bifölls med en klar majoritet under omröstningen.
§ 19. Ingen av medlem framställd motion hade inkommit.
§ 20. Vinnare av årets fågel 2016 blev efter omröstning den Sibiriska järnsparv som
upptäcktes på Koster av Olof Kosterbärg.
§ 21. Ordförande förklarade mötet avslutat.

Mötets ordförande:

Mötessekreterare:

-----------------------Stefan Malm

------------------------Sara Elg

Protokolljusterare:

Protokolljusterare:

-----------------------Peter Nilsson

------------------------Jonny Jonsson
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