
Protokoll fört vid årsmöte med Dalslands Ornitologiska Förening  

den 23 mars 2022 i Stallet, Mellerud 

Ordförande Per Undeland hälsade de 21 årsmötesdeltagarna välkomna, särskilt kvällens föredrags- 

hållare, Roger Jonasson, Karlstad. 

1.  Till att leda årsmötet valdes Per Undeland 

2.  Till mötessekreterare valdes Bertil Eriksson 

3.  Till justeringsmän valdes Roger Gran och Monica Koch. 

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 200 medlemmar. 

      Kassarapporten visade att föreningens ekonomi är god. Den redovisade ett överskott för 2021  

      på 35221:- och ett utgående saldo  per den 31/12 2021 på 190628:-.  

      Verksamhetsberättelsen finns att läsa på DOF:s hemsida. 

6.  Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

7.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

8.  Val av styrelse förrättades där valberedningens förslag på alla godkändes. 

      Ordförande Per Undeland, vice ordförande Kent- Åke Gustavsson, sekreterare Bertil 

Eriksson, kassör Åke Gustavsson, övriga ledamöter Monica Svensson, Björn 

Danielsson, Andreas Persson, Olavi Hinkkanenoch Peter Bäck. 

9.  Som revisorer för 2022 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. Årsavgiften för 2023 bestämdes till 200 kr/år. 

13. Inga ärenden hade av styrelsen förelagts årsmötet. 

14. Inget av medlem framställt skriftligt förslag hade inkommit till årsmötet.      

15. Inga andra av medlem framställda förslag fanns. 

16. Göran Cederholm redogjorde för uppflyttning av tre arter, rödhalsad gås nu kategori A,  

      mandarinand och stripgås nu kategori C, vilket gör att 300 arter har iakttagits i Dalsland. 

      Fågelrapport 2020 kommer att skickas ut till medlemmarna och 2021 delas ut på höst- 

      mötet. 

17. Ordföranden tackade för visat intresse, avslutade årsmötet och överlämnade ordet till Roger Jonas- 

       son, som berättade och visade bilder från verksamheten vid Hammarö Fågelstation. 

Billingsfors den 28 mars 2022              ……………………………............. 

                                                                    Bertil Eriksson, mötessekreterare 

 

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

            Roger Gran                                           Monica Koch       


