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Lokal: Naturum Tåkern
Tid: Söndagen den 13 september 2020 klockan 17.00-17.55
Årsmötet skulle ha genomförts i mars. P.g.a. rådande pandemi flyttades mötet till hösten och
särskilda/nya rutiner har använts, då det fysiska mötesdeltagandet är begränsat till 50 medlemmar.
Anmälan om fysiskt deltagande har skett via föreningens hemsida. Möjligheten att delta och rösta
finns även via den digitala plattformen Zoom. Instruktioner om tillvägagångssätt har bl a
informerats på föreningens hemsida. Möjligheten att delta digitalt utnyttjades av 2 medlemmar,
medan 9 medlemmar deltog fysiskt.
Dagordning och övriga handlingar har varit tillgängliga på hemsidan.
Innan mötet presenterade kort naturums nya – hon började i januari – föreståndare Jenny Carlsson
sig själv, naturums verksamhet och samarbetet med ÖgOF.

§1

Mötet öppnas

Föreningens ordförande Sofie Hellman hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet.

§2

Val av ordförande vid mötet

Kjell Carlsson valdes till ordförande.

§3

Val av sekreterare vid mötet

Leif Jern valdes till sekreterare.

§4

Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare vid mötet

Peter Berry och Lars Gezelius valdes till protokollsjusterare tillika rösträknare.

§5

Frågan om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Sofie redogjorde för hur årsmötet utlysts. Årsmötet är utlyst i behörig ordning, då det annonserades
på ÖgOF's hemsida och i Vingspegeln i början av augusti.

§6

Styrelsens årsredovisning

Föreningens ordförande Sofie Hellman presenterade verksamhetsberättelsen för 2019.
Där kan bl a nämnas att en backsvaleinventering genomförs 2020-21, där Jussi Tranesjö är
föreningens samordnare. Det finns en inventeringsansvarig i varje kommun. Kjell påpekade att
BirdLife inte har initierat denna inventering men är med och stöttar detta privata initiativ.
Föreningens kassör Inger-Marie Wohlfarth presenterade resultat- och balansräkningen för 2019.
Där kan nämnas att pengar för framtida verksamhet på Häradsskär kommer att särredovisas. På så
sätt blir det tydligt att bl a insamlade medel till Häradsskär inte kan blandas ihop med föreningens
övriga ekonomi. Ekonomin som helhet är mycket god.

§7

Revisorernas berättelse

Då ingen av revisorerna hade möjlighet att delta, läste undertecknad upp delar av
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 2019.

§ 10

Val av ordförande för föreningen

Valberedningens Peter Berry föredrog förslaget.
Sofie Hellman har avböjt omval som ordförande.
På valberedningens förslag valdes nuvarande styrelseledamoten Anders Tennlind till ordförande på
två år.

§ 11

Val av styrelseledamöter

Valberedningens Peter Berry föredrog förslaget.
Ledamöterna Malin Larsson och Jesper Villaume har avböjt omval.
På valberedningens förslag valdes till styrelsen:
Sofie Hellman till ledamot på två år – nyval
Jussi Tranesjö till ledamot på två år – omval
Fanny Edenborg till ledamot på två år – nyval
Stefan Westberg till ledamot på två år – nyval
Övriga ledamöter är Leif Jern (sekr.). Inger-Marie Wohlfarth (kassör) och Gunnar Ölfvingsson.

§ 12

Val av två revisorer och två revisorssuppleanter

Valberedningens Peter Berry föredrog förslaget.
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.

§ 13

Val av valberedning på tre personer

Till styrelsen har inkommit förslag på valberedning för ett år. Peter Berry, Martin Berry och Jesper
Villaume valdes med den förstnämnda som sammankallande.

§ 14

Fastställande av årsavgifter för nästkommande kalenderår

Årsmötet beslutade att för 2021 behålla nuvarande prenumerations-/medlemsavgift 180:- för enskild
medlem. För familjemedlem beslutades att ta ut en prenumerationsavgift på ytterligare 10:-.
Avgiften för juridisk person behålls vid 230:-.
Avgifterna är desamma som för innevarande år.

§ 15

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

Kassören kommenterade verksamhetsplanen med budget för 2020. Inga stora förändringar beräknas
inför 2020. Dock har budget tagits fram inför det planerade årsmötet i mars, och innan
pandemiutbrottet, varför vissa justeringar förväntas.

§ 16

Förslag som styrelsen förelagt årsmötet

Inget förslag har presenterats av styrelsen.

§ 17

Förslag från medlemmarna

Inget förslag från medlemmarna har kommit in.

§ 18

Övriga frågor

Upptäckartävlingen 2019
Sofie meddelade att Per Tufvesson segrade, och vandringspriset – den sibiriska trasten – har delats
ut. Information om detta har redan lagts ut på hemsidan.
Årskryssutmaningen 2019
Den tidigare ”X-tävlingen” har ersatts med ”Årskryssutmaningen”. Sofie kunde redovisa att det
blev delad seger – Göran Friman och Leif Jern hade båda 234 arter, medan Gunilla Wetterling kom
på tredje plats med 229 arter.

Kjell ställde frågan om försök gjorts med att återskapa gamla listor av olika slag. Sofie och Anders
meddelade att man har kontakt med tidigare hemsidesredaktör och att styrelsen åter kommer att
aktualisera frågan.
Utdelning av Svanägget
Sofie presenterade motiveringen till året svanägg. Snabb förstod även de icke invigda vem som
skulle få föreningens förnämsta belöning. Svanägget utdelas i år till dagens mötesordförande,
tidigare ÖgOF-ordföranden och nuvarande vice ordföranden i BirdLife Kjell Carlsson, Linköping.
Kjell hyllades med en minst sagt välförtjänt applåd. Motiveringen kommer bl a att presenteras i
Vingspegeln.
Avtackning
Vice ordförande Jussi Tranesjö tackade Malin Larsson och Jesper Villaume för ett mycket gott
utfört styrelsearbete, och de kommer att få varsitt presentkort för sina insatser.
Jussi tackade också Sofie, och hon har tidigare belönats av styrelsen. Sofie var vid tillträdet som
ordförande den yngsta som någonsin valts till en regionförenings ordförande. Att hon dessutom är
kvinna – i denna ganska manliga värld – var också unikt. Hon har alltså varit pionjär och också en
förebild för andra föreningar. Hon har också belönats som ”årets fågelskådare” av BirdLife. Till vår
stora glädje är Sofie kvar i styrelsen.

§ 19

Avslutning

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Leif Jern

Justeras:

Kjell Carlsson, ordförande

Peter Berry

Lars Gezelius

Efter en kort paus för fika berättade Lars Gezelius med bildstöd om Tåkern ur ett
paddelperspektiv. Vi fick uppleva Tåkerns historia, människorna runt – och i – Tåkern, framtiden
för sjön och, inte minst, vad det innebär att vara ute med en kanot eller Tåkern-eka i vassar, bland
vattenväxter och de minskande – men för de flesta av oss oändliga – vassarna. Mycket uppskattat
och med mycket okänt för de flesta av oss.

