
Protokoll fört vid årsmöte med Dalslands Ornitologiska Förening 
den 15 mars 2013 i Bibliotekshallen, Mellerud 
 
Ordförande Björn Höök hälsade de 19 årsmötesdeltagarna välkomna. 
 

1. Till att leda årsmötet valdes Björn Höök. Roger Gran utsågs till mötessekreterare.
     

2. Till justeringsmän valdes Bertil Larsson och Lars Gustafsson.  
 

3. Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning då det hade utannonserats i Natur på Dal nr   
2 / 2012, på föreningens hemsida samt på mejlinglistan Dalslandsskådarn. 
  

4. Verksamhetsberättelsen samt redovisningen av räkenskaperna godkändes. 
    

5. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes. Behållningen per 2012-12-31 var  
20.088 kr. 
   

6. Mötet beviljade föregående års styrelse full ansvarsfrihet.  
  

7. Styrelsen omvaldes i sin helhet enligt följande:  
 
Ordförande:         Björn Höök,   
Vice ordförande: Per Undeland  
Kassör:                Åke Gustavsson,  
Sekreterare:         Roger Gran  
 
Ledamöter: Björn Danielsson, Kent-Åke Gustavsson, Monika Koch, Monika Svensson, 
Patrik Wallman och Tage Kyrk.                                                   
    

8. Till revisorer omvaldes Sten Torstensson och Bertil Larsson.                                                    
  

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

10. Val av rapportkommittén förrättades enligt följande: Göran Cederholm, Per Undeland 
och Håkan Krave.                                                      

                                                                                            
11. Mötet bestämde att årsavgiften för 2014 ska vara oförändrad, dvs 150 kronor för 

fullbetalande medlem och för familjemedlem 25 kr/år. 
  
12. Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet:  

a) Apropå det nya förslaget till nytt namn och ny logotyp för riksföreningen, 
redogjorde Per Undeland för de olika reaktioner som förslaget mötts av. Mötet 
riktade bl.a kritik mot engelskan i en svensk förening och menade att logotypens 
bakgrundsfärg bör vara blå i stället för föreslagen orange färg.  
Årsmötets mening var att namnförslaget ”Bird Life Sverige” borde förpassas till 
papperskorgen och enades i stället kring motförslaget ”Fågelvännerna Sverige” 
skrivet i loggan och med undertexten ”Bird Life Sverige/ alt.Sweden”. 
    

b)  Till föreningens representant vid SOF:s årsmöte i Örebro, valdes Per Undeland. 



c) Årets riksinventeringsart är fiskgjusen. Vi gör ett försök att få en så heltäckande 
inventering som möjligt. Kommunkontaktpersoner utses som organiserar 
inventeringen och sammanställer resultatet. Roger Gran sammanställer materialet för 
DOF:s räkning och skriver slutrapport till SOF:s ansvarige. 

d) Per Undeland berättade att man söker nya medarbetare till rapportkommittén. Arbetet 
med fågelrapporteringen kräver alltmer arbete samtidigt som flera ledamöter nyligen 
slutat. 

e) Björn Höök redogjorde för SOF:s projekt Samskog, som sker i samarbete med 
Skogsstyrelsen och intresserade skogsägare. Inventeringen inriktas i första hand mot 
30 skogslevande fågelarter. En enklare biotopbeskrivning görs i samband med 
inventeringen, som utförs vid tre tillfällen i april, maj och juni samt med en vinterrutt 
med inriktning på meståg. Skogsstyrelsen gör sedan en rådgivning med skogsägaren 
utifrån de förslag på naturvårdande åtgärder eller orördhet som gjorts vid de olika 
inventeringspunkterna.                                                                                      

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

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

15. Under punkten övriga frågor redogjorde Per Undeland för en lyckad exkursion till 
Hästefjorden nyligen. Hela 22 deltagare hade hörsammat kallelsen som gick ut på 
Dalslandsskådarn med kort varsel. Många tyckte att detta var värt flera uppföljare, 
kanske främst till Hästefjorden men även till andra lokaler i och utanför landskapet. 
 
Patrik Wallman skulle guida skolklasser vid Gösjön och frågade om ytterligare någon 
person kunde hjälpa till. Håkan Krave nämndes som en lämplig person att tillfråga. 
 

 
    Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 

 
 
 
 
   Åmål den 19/3 2013 
 
 
   …………………………….. 
   Roger Gran, mötessekreterare 

 
 
  Justeras: ………………………….  …………………………………
  
 Bertil Larsson                                           Lars Gustafsson 
      
 

 
      



 
 
 
 
 
 
 


