
Protokoll fört vid årsmöte med Dalslands Ornitologiska Förening 
den 11 mars 2016 i Bibliotekshallen, Mellerud 

 
Per Undeland hälsade de 23 årsmötesdeltagarna välkomna. 
 

1. Till att leda årsmötet valdes Per Undeland. 
 

2. Till mötessekreterare utsågs Roger Gran. 
 

3. Till justeringsmän valdes Kurt Gustavsson och Ingemar Johansson. 
  

4. Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning då det hade utannonserats i Natur på Dal       
nr. 2 / 2015, på föreningens hemsida samt på mejlinglistan Dalslandsskådarn. 
 

5. Verksamhetsberättelse samt redovisning av räkenskaperna lästes upp och godkändes. 
Behållningen per 2015-12-31 var 31.217 kr. Göran Cederholm (Rrk) berättade, som ett 
komplement till verksamhetsberättelsen, om det omfattande arbete som skett med 
fågelrapporten.  
  

6. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes 
     

7. Mötet beviljade föregående års styrelse full ansvarsfrihet. 
   

8. Val av styrelse förrättades enligt följande:  
 
Ordförande:         Per Undeland 
Vice ordförande: Utses på konstituerande möte. 
Kassör:                Åke Gustavsson,  
Sekreterare:         Roger Gran  
 
Ledamöter: Björn Danielsson, Kent-Åke Gustavsson, Monika Svensson, Patrik 
Wallman, Björn Höök. Nyinvalda blev Bertil Eriksson (Billingsfors) och Andreas 
Persson (Mellerud).  
    

9. Till revisorer omvaldes Sten Torstensson och Bertil Larsson. 
                                                      

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

11. Val av rapportkommitté förrättades enligt följande: Göran Cederholm (sammankallande) 
Per Undeland, Håkan Krave och Michael Egerzon, samtliga omval. Nyinvald i Rrk blev 
David Dickson (Skåpafors).                                                   

                                                                                            
12. Med anledning av ökade kostnader för porto samt tryckning av fågelrapporten och de 

båda numren av Natur på Dal, hade styrelsen föreslagit årsmötet en höjning av 
årsavgiften till 200 kr fr.o.m år 2017. Årsmötet beslutade att följa styrelsens förslag. 
 

13. Styrelsen föreslog årsmötet att förlägga höstmötet till en onsdag i stället för fredag i ett 
försök att locka fler deltagare. Mötet biföll förslaget och höstmötet 2016 förläggs därför 
till onsdagen den 26 oktober. 

 



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

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

16. Några Övriga frågor togs heller inte upp under mötet. 
 

17. Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet. 
    

 
 
   Åmål den 2/4 2016 
 
 
   …………………………….. 
   Roger Gran, sekreterare 

 
 
 
  Justeras: ………………………….     …………………………………  
  Kurt Gustavsson                    Ingemar Johansson           
      
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 


