
Årsmötesprotokoll 
 
Årsmöte i föreningen Ringsjöbygdens Fågelskådare tisdagen den 21 mars 2017 på 
Räddningstjänstens lokaler, Kraftgatan 3, Hörby. 
 
§ 1      Föreningens ordförande, Lars-Olof Nilsson, hälsade alla välkomna och förklarade 
           årsmötet öppnat. 
 
§ 2  Val av mötesordförande 

 Årsmötet beslutade att välja Lars-Olof Nilsson till mötesordförande. 
 
§ 3 Val av mötessekreterare 

 Årsmötet beslutade att välja Ann-Margret Svärd-Nilsson till mötessekreterare. 
 
§ 4 Val av två personer att justera protokollet tillika rösträknare.  

 Årsmötet beslutade att välja Hans Frank och Helene Engvald Sivhed till att  
justera protokollet samt att vid behov utföra rösträkning.  

 
§ 5 Fastställande av dagordning 

 Årsmötet beslutade att godkänna dagordningen efter ett tillägg under § 19 med 
 ”val av hedersmedlemmar”.  
 
§ 6 Fastställande av röstlängd 

Lista, för de närvarande, att skriva sitt namn skickades runt och antalet röstberättigade 
medlemmar räknades och antecknades, totalt 34 personer. 

 Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden. 
 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 

 Årsmötet beslutade att årsmötet utlysts enligt stadgarna. 

 
§ 8 Antagande av de nya stadgarna. 

Årsmötet beslutade att anta de nya stadgarna, som presenterades och justerades vid 
extra insatt årsmöte 20161122. 
 

§ 9 Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse för 2016 hade mailats ut till samtliga föreningsmedlemmar 
innan årsmötet. 
 
Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. 

 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga denna till 
handlingarna. 



§ 10 Ekonomisk berättelse 

 Kassören Monica Frank presenterade den ekonomiska berättelsen för 2016. 

 Årsmötet beslöt att godkänna den ekonomiska berättelsen och lägga denna till 
 handlingarna. 
 
§ 11 Revisionsberättelse 

 Revisionsberättelsen för 2016 upplästes av Per-Uno Nilsson. 
 Årsmötet beslutade att godkänna revisionsberättelsen och fastställa bokslutet. 
 
§ 12 Ansvarsfrihet för styrelsen 2016 

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016. 
 
§ 13 Val av ordförande på ett år 

 Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av ordförande. 

 Årsmötet beslutade att välja Lars-Olof Nilsson till ordförande. 
 
§ 14 Val av fyra ledamöter på två år 

 Valberedningen presenterade sitt förslag till omval av ledamöter. 

Omval: Monica Frank, Britta Frank, Ann-Margret Svärd Nilsson och Lennart Andersson på 
2 år. 

 Kvarvarande ledamöter: Richard Dodsworth och Sven-Åke Ahlström sitter båda ytterligare 
 ett år. 

 Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. 

 
§ 15 Val av två revisorer på ett år 

 Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorer. 

 Omval: Per-Uno Nilsson och Roland Ingemansson. 

 Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. 

 

§ 16 Val av revisorsuppleant på ett år 

 Valberedningen presenterade sitt förslag till revisorsuppleant. 

 Nyval: Lars Berg 

 Årsmötet beslutade att godkänna valberedningens förslag. 

  
 
§ 17 Val av valberedning 

 Styrelsen presenterade sitt förslag till valberedning. 



 Årsmötet beslutade om omval av Britt-Marie Bengtsson tillika sammankallande. 

 Årsmötet beslutade nyval av Jan-Olof Dahlström. 

 
§ 18 Fastställande av medlemsavgift  

 Årsmötet beslutade att årsavgiften för medlem är oförändrat 100 kronor. 

 
§ 19 Inval av hedersmedlemmar 

Styrelsen presenterade sitt förslag att utse två trogna medlemmar i föreningen till 
hedersmedlemmar.      

Hedersmedlemmar: Olle Dahlkvist och Evert Nilsson 

Årsmötet beslutade att godkänna styrelsens förslag. 

Lars-Olof Nilsson visade föreningens uppskattning genom att överlämna en blomma till 
Olle Dahlkvist. Evert Nilsson var inte närvarande på mötet och kommer att uppmärksam-
mas vid tillfälle.   

 

§ 20 Mötets avslutande 

 Mötesordförande Lars-Olof Nilsson tackade alla närvarande och förklarade årsmötet 
 avslutat. 
 
 
 
Mötets ordförande   Sekreterare 
 
_____________________   _______________________ 
 
Lars-Olof Nilsson   Ann-Margret Svärd-Nilsson 
 
 
 
 
Justeras    Justeras 
 
_____________________   ______________________ 
 
Helene Engvald Sivhed   Hans Frank 
 
 
 
 


