
Protokoll fört vid årsmöte med Dalslands Ornitologiska Förening 
den 16 mars 2012 i Bibliotekshallen, Mellerud 
 
Ordförande Björn Höök hälsade de 18 årsmötesdeltagarna (varav tre kvinnor) välkomna. 
 

1. Till att leda årsmötet valdes Björn Höök.   
  

2. Roger Gran utsågs till mötessekreterare.   
  

3. Till justeringsmän valdes Kurt Gustavsson och Kent-Åke Gustavsson. 
  

4. Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning då det hade utannonserats i Natur på Dal nr   
2 / 2011, på föreningens hemsida samt på mejlinglistan Dalslandsskådarn. 
  

5. Vereksamhetsberättelse samt redovisningen av räkenskaperna godkändes. 
  

6. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.  
  

7. Mötet beviljade föregående års styrelse full ansvarsfrihet.  
  

8. Vid valet av styrelseledamöter omvaldes Björn Höök, Per Undeland, Åke Gustavsson,  
Tage Kyrk, Patrik Wallman, Björn Danielsson och Roger Gran. Nyvalda 
styrelseledamöter blev Monika Svensson ( Färgelanda), Monika Koch ( Dals-Rostock), 
och Kent-Åke Gustavsson (Bengtsfors).De nyvalda hälsades varmt välkomna i 
styrelsen.                                                        
  

9. Till revisorer omvaldes Sten Torstensson och Bertil Larsson.                                                    
  

10. Som valberedare med stöd av övriga styrelsen, utsågs Tage Kyrk. 
  

11. Val av rapportkommittén förrättas först nästa år och Göran Cederholm (sammank.), Per 
Undeland, Håkan Krave och Per Karlsson Linderum kvarstår alltså.                  
Ledamoten Ingemar Johansson, Vänersborg har valt att sluta under året.                                                     

                                                                                            
12. Mötet bestämde att årsavgiften för 2013 ska vara 150 kronor för fullbetalande          
       medlem. För familjemedlem bibehålls avgiften 25 kr/år.   
 
13. Styrelsen hade förelagt årsmötet frågan om utformningen av den årliga fågelrapporten. 

Ökade tryckkostnader för rapporten tar alltmer av föreningens kassa. Ska rapporten 
tryckas eller räcker det med den finns på hemsidan som en PDF-fil och då tillgänglig för 
även icke-medlemmar ? Argument för en tryckt rapport var att den ingår i medlems-
avgiften och medlemmar förväntar sig att få en tryckt rapport i brevlådan. Någon tyckte 
datortexten är tråkig och svårläst. Rapporten är ett ansikte utåt och kan delas ut på 
föreningsaktiviteter m.m. Någon menade däremot att man läser rapporten och sedan 
lägger den åt sidan. Den höjda medlemsavgiften bör kunna ge större täckning för en 
tryckt rapport menade flera deltagare. 
2077-2008 års rapporter är ännu inte klara. Årsmötet beslutade att dessa rapporter ska 
tryckas men de kan ev. slås samman till ett dubbelnummer och utan färgomslag. 
Beslutades att även 2011 års fågelrapport trycks men att den även läggs ut digitalt på 
hemsidan.     



    
14. Inga skriftliga förslag från medlemmarna hade inkommit till styrelsen inför årsmötet. 

 
15. Inga övriga förslag från medlemmarna hade inkommit till styrelsen. 

  
16. Under punkten övriga frågor framfördes önskemål att utskicken av Natur på Dal borde 

samordnas mellan de olika naturföreningarna i Dalsland, då många är medlemmar i 
flera av dessa. Bl.a skulle portokostnaderna kunna minskas. Frågan har varit uppe till 
diskussion och ordföranden uppmanade de som är medlemmar på flera håll, att föra 
vidare till sina resp. föreningar.  

 
17. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 
 
 
 
Åmål 25/4 2012 
 
 
…………………………….. 
Roger Gran, mötessekreterare 

 
 
Justeras : ………………………….  …………………………….
  
 Kent -Åke Gustavsson     Kurt Gustavsson 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 


