Protokoll från årsmöte 2019 i Östergötlands Ornitologiska Förening
Lokal: Naturcentrum, Linköping
Tid: Söndagen den 24 mars 2019 klockan 15.30-16.05

§1

Mötet öppnas

Föreningens ordförande Sofie Hellman hälsade ett 40-tal medlemmar välkomna och öppnade
årsmötet.

§2

Val av ordförande vid mötet

Sofie Hellman valdes till ordförande.

§3

Val av sekreterare vid mötet

Leif Jern valdes till sekreterare.

§4

Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare vid mötet

Olof Hjelm och Ingemar Ander 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 4/2018 som kom ut i mitten av januari.

§6

Styrelsens årsredovisning

Ordföranden kommenterade den utdelade verksamhetsberättelsen för 2018.
Kassören Anders Tennlind kommenterade den utdelade resultat- och balansräkningen för 2018.

§7

Revisorernas berättelse

Föreningens revisor Anders Karlsson läste upp revisionsberättelsen. Revisorerna föreslog årsmötet
att fastställa årsredovisningen och bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§8

Fastställande av årsredovisningen

Den föredragna årsredovisningen fastställdes.

§9

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§ 10

Val av styrelseledamöter

Valberedningens Margareta Pilemalm föredrog, och på valberedningens förslag valdes till styrelsen:
Anders Tennlind till ledamot på två år – omval
Leif Jern till ledamot på två år – omval
Inger-Marie Wohlfarth till ledamot på två år – nyval
Gunnar Ölfvingsson till ledamot på två år – nyval
De nya ledamöterna presenterade sig kort.
Övriga ledamöter är Sofie Hellman (ordf.). Jussi Tranesjö, Malin Larsson och Jesper Villaume.

§ 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 2020 behålla nuvarande prenumerationsavgift 180:- för enskild medlem.
För familjemedlem beslutades att ta ut en prenumerationsavgift på ytterligare 10:-. Avgiften för
juridisk person behålls vid 230:-.

§ 14

Fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar för innevarande år samt
översiktlig plan för nästkommande kalenderår

Kassören kommenterade utdelad verksamhetsplan med budget för 2019. Inga stora förändringar
beräknas inför 2020. Dock är finansieringen av Häradsskärsprojektet 2020 och framöver ännu inte
klar.

§ 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 2019
Jesper – som inventeringsansvarig – redogjorde för årets inventeringar.
Sjöfågelinventeringen fortsätter – dock går det bra att anmäla intresse till honom – inte minst i
sydost och norr skulle ytterligare sjöar/våtmarker behöva inventeras.
Berguv ska inventeras 2019 och 2020. Även här kan man anmäla sitt intresse till honom.
X2018
I ”X-tävlingen” utdelas numera inga priser. Sofie kunde dock redovisa att Gunilla Wetterling gick
segrande ur ”tävlingen” med 230 arter. På andra plats kom Leif Jern med 228 arter och på tredje
plats kom Göran Friman med 223 arter.
Upptäckartävling
Sofie meddelade att det inte genomfördes någon tävling 2018, då en övergång till ny hemsida
planeras. Tävlingen har därför varit omöjlig att administrera. Dock kommer en nystart att ske 2019
med delvis nya regler. Anders, som ser över regler och poängsättning, meddelade att arterna
kommer att räknas retroaktivt från 2019-01-01.
Kravrally 2019
Sofie meddelade att det 2018 var alldeles för få deltagare anmälda, varför rallyt fick ställas in.
Samtidigt beslöt styrelsen att man inte heller 2019 skulle genomföra ett kravrally. Däremot räknar
styrelsen med att genomföra ett liknande rally 2020, men i delvis annan form och kanske vid annan
tid.
Utdelning av Svanägget
Svanägget utdelas i år till Karin Forsell, Norrköping – den första kvinnan som tilldelats ägget. Sofie
har varit i kontakt med en rörd och tacksam Karin som pga. utlandsresa inte kunde delta vid mötet.
Sofie meddelade motiveringen, och priset kommer att delas ut i Norrköping inom kort. Karin
hyllades med applåd.
Nya hemsidan
Malin – som hemsidesansvarig – rapporterade om arbetet med föreningens nya hemsida.
Den 1 april räknar vi med att den nya hemsidan ska vara i drift.

Avtackning
I år lämnar Barbro Nordström och Therese Åström styrelsen – Barbro efter 14 år och Therese efter
5 år. Barbro har varit kassör och de senaste åren slitit hårt med det nya medlemsregistret som är
gemensamt med SOF BirdLife. Therese har främst jobbat med naturvårdsfrågor samt PR- och
annan utåtriktad verksamhet. Båda avtackades av Sofie med presentkort på Naturbokhandeln.
De båda tackade också för sig och för ett trevligt samarbete i styrelsen. Vi räknar också med att
båda kommer att bistå med sitt kunnande även i fortsättningen.

§ 18

Avslutning

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
Linköpings fågelklubb (Lfk) och ÖgOF har i år samordnat sina årsmöten med gemensam förtäring
och avslutande föredrag.
Efter fika var det dags för kvällens programpunkt. Professor Anders Hedenström – Lunds
universitet – berättade för ett 55-tal åhörare under rubriken ”Fåglarnas fantastiska flygförmåga:
hur det började och vad vi vet idag.” Det blev en fascinerande resa främst av våra långflyttande
vänner. Forskningen som ständigt pågår har lärt oss mer om flygvägar, hastigheter, vindens
påverkan, sömn, hur vingarnas konstruktion används etc.

Vid protokollet

Leif Jern

Justeras:

Sofie Hellman, ordförande

Olof Hjelm

Ingemar Ander

