
Protokoll fört vid årsmöte med Dalslands Ornitologiska Förening  

den 28 oktober 2020 i Stallet, Mellerud 

 

Ordförande Per Undeland hälsade de 14 årsmötesdeltagarna välkomna 

1. Till att leda årsmötet valdes Per Undeland 

 

2. Till mötessekreterare valdes Bertil Eriksson 

 

3. Till justeringsmän valdes Monica Svensson och Göran Cederholm 

 

4. Årsmötet ansågs utlyst i behörig ordning. 

 

5. Ordförande läste inte upp verksamhetsberättelsen utan redogjorde i korta ordalag för 

innehållet. Vid slutet av verksamhetsåret hade föreningen 177 medlemmar, varav 174 

fullbetalande medlemmar. Exkursionsaktiviteten har varit omfattande under 2019. 

Räkenskaperna fanns utdelade och det kunde konstateras att föreningens ekonomi är god, 

131147:- per den 31/12 2019,  och har förbättrats starkt de senaste åren tack vare försäljningen 

av fågelkalendrar. Verksamhetsberättelsen publiceras i sin helhet på föreningens hemsida. 

 

6. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

8. Val av styrelse förrättades. Som ordförande omvaldes Per Undeland, vice ordförande Kent- 

Åke Gustavsson, sekreterare Bertil Eriksson, kassör Åke Gustavsson. Övriga ledamöter som 

omvaldes var Monica Svensson, Björn Danielsson, Andreas Persson och Olavi Hinkkanen. 

Som ny styrelseledamot valdes David Gustavsson.  

 

9. Till revisorer för 2020 valdes Sten Torstensson och Bertil Larsson. 

 

10. Göran Cederholm och Patrik Wallman utsågs till valberedning. 

 

11. Rapportkommittén omvaldes i sin helhet och består av Håkan Krave, Per Undeland, Göran 

Cederholm och Michael Egerzon. 

12. Som firmatecknare för Dalslands Ornitologiska Förening utsågs Per Undeland och Åke        

Gustavsson, var och en för sig. 

13. Årsavgiften för 2021 bestämdes till 200 kr/år. 

 

14. Inga ärenden hade av styrelsen förelagts årsmötet. 

 

15. Inga av medlem framställt skriftligt förslag hade inkommit till årsmötet.. 

 

16. Inga andra av medlem framställda förslag fanns. 

17. Under punkten övriga frågor tog Svante Carlbring upp frågan om vi inte var få medlemmar i 

DOF. Ordförande svarade att antalet medlemmar inte förändrats mycket under senare år, och 

att nästan alla är fullbetalande medlemmar. I många andra föreningar är många av 

medlemmarna endast familjemedlemmar, vilket DOF anser vara ett tveksamt sätt att öka 



antalet medlemmar. Viktigare är att vara många aktiva medlemmar som deltar i föreningens 

verksamheter och även tar på sig uppdrag inom föreningen. DOF:s medlemmar har idag en 

hög medelålder, liksom riksföreningen, och det är svårt att värva unga medlemmar. Sociala 

medier tar idag mycket av ungdomars uppmärksamhet, vilket gör att medlemskap och 

aktiviteter i en förening har låg prioritet.  

18. Ordförande tackade för visat intresse, avslutade årsmötet och överlämnade ordet till Leif 

Lithander som höll föredrag över ämnet  ”Finns det utrymme för hackspettar i framtidens 

skogar?” 

 

 

Billingsfors den 29 oktober 2020 

 

 

……………………………... 

Bertil Eriksson, mötessekreterare 

 

 

 

Justeras:……………………………………...  ……….…. …………………………………… 

                                 Monica Svensson                                   Göran Cederholm       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


