
Protokoll från Föreningen Södermanlands Ornitologers årsmöte 2019-02-24

Plats: Åsa folkhögskola, Sköldinge

§1. Val av mötesordförande

Till ordförande för årsmötet valdes Jukka Väyrynen. Till sekreterare valdes Anton Johansson. 
Föreslagen dagsordning godkändes. 

§2. Val av justeringsmän

Till justeringsmän valdes Mats Andersson och Marianne Mattiasson. 

§3. Mötets utlysning i behörig tid

Kallelse utsänd till lokalföreningarna och upplagd på FSO:s hemsida i god tid 14 dagar innan 
själva mötet. Mötet ansåg att arsmötet var behörigt utlyst. 

§4. Styrelsens verksamhetsberättelse

Ingvar Jansson kommenterade FSO:s verksamhetsberättelse för år 2018 som även inbegriper
verksamhet och ekonomi för Hartsö-Enskärs fågelstation. Utskrifter fanns även tillgängliga 
till mötesdeltagarna. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§5. Styrelsens redovisning av räkenskaperna

Ingvar Jansson redovisade och kommenterade det ekonomiska resultatet för FSO för år 
2018. Föreningen redovisade ett verksamhetsunderskott på -6 474,70 SEK för år 2018. Det 
egna kapitalet var vid årets slut, 2018-12-31: 117 799,49 SEK. Resultat- och balansräkningen 
godkändes av årsmötet och lades till handlingarna.

§6. Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna anser att styrelsen kan ges ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2018.

§7 Styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

§8. Val av ordförande och styrelseledamöter

Följande val beslutades av årsmötet: 

 Ordförande: Ingvar Jansson, Nyköping, omval 1 år.
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Omvalda av årsmötet 2019 för 2 år fram till årsmötet 2021:

 Ledamot: Krister Aronsson, Katrineholm.

 Ledamot: Judith Lambert, Flen.

 Ledamot: Jukka Väyrynen, Flen.

Omvald suppleant vid årsmötet 2019 för 1 år fram till årsmötet 2020:

 Suppleant: Leif Carlsson, Eskilstuna.

§9. Val av revisorer och revisorssuppleant

Följande omval beslutades av årsmötet för 1 år fram till årsmötet 2020:

 Revisor: Staffan Karlsson, Nyköping, sammankallande.

 Revisor: Steffan Kluge, Malmköping.

Som revisorssuppleant valdes ingen, utan den platsen står vakant och uppdraget gavs till 
styrelsen att göra ett val senare. 

§10. Fastställande av årsavgift

Årsmötet beslöt att höja avgiften för år 2020 från nuvarande 20 SEK till 35 SEK för lokalt 
ansluten medlem. Familjeavgiften beslöts förbli oförändrad på 5 SEK. 

§11. Val av valberedning

Årsmötet omvalde följande representanter från respektive lokalförening att ingå i 
valberedningen: 

 Judith Lambert, Flen (FOF).

 Yngve Meijer, Strängnäs (SOK).

Sida 2 av 4



 Krister Aronsson, Katrineholm (KVO).

 Leif Carlsson, Eskilstuna (OKE).

 Ingvar Jansson, Nyköping (Tärnan).

§12. Av medlem framställt skriftligt motiverat förslag som kommit styrelsen tillhanda 
senast 15 januari

Inga förslag har inkommit.

§13. Övriga frågor

Jan Gustafsson föreslog en höjning av priset på årsboken till 200 SEK, vid försäljning till en 
icke-medlem. Styrelsen får fatta ett beslut om detta vid kommande möte.

§14. Avslutning

Mötesordförande Jukka Väyrynen avslutade årsmötet och Ingvar Jansson tackade för förnyat
förtroende för ordförandeposten och riktade ett tack till alla närvarande för visat intresse. 
Ett stort tack riktades även till Jukka Väyrynen som med van hand hållit i årsmötesklubban.

-----------------------------------------------                                 -----------------------------------------------  

Anton Johansson, sekreterare                                                     Jukka Väyrynen, årsmötesordförande
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-----------------------------------------------                           -----------------------------------------------  

Mats Andersson, justerare                                            Marianne Mattiasson, justerare
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