
Protokoll fört vid årsmöte med Dalslands Ornitologiska Förening  

den 20 mars 2019 i Stallet, Mellerud 

 

Ordförande Per Undeland hälsade de 29 årsmötesdeltagarna välkomna. 

1. Till att leda årsmötet valdes Per Undeland 

 

2. Till mötessekreterare valdes Roger Gran 

 

3. Till justeringsmän valdes Sture Orrhult och Olavi Hinkkanen 

 

4. Årsmötet ansågs utlyst i behörig ordning. 

 

5. Ordförande läste inte upp verksamhetsberättelsen då den tidigare mejlats ut på 

Dalslandsskådarn men tog upp medlemsantalet som i slutet av 2018 var 181 

fullbetalande medlemmar. Exkursionsaktiviteten har varit omfattande under 2018. 

Räkenskaperna fanns utdelade och det kunde konstateras att föreningens ekonomi är 

god och har förbättrats starkt de senaste åren tack vare försäljningen av fågelkalendrar. 

 

6. Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes. 

 

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. 

 

8. Val av styrelse förrättades. Som ordförande omvaldes Per Undeland. Åke Gustavsson 

kvarstår som kassör. Sekreterare Bertil Eriksson hade avsagt sig omval men kvarstår i 

styrelsen. Ny sekreterare kommer att utses under det konstituerande mötet. Övriga 

ledamöter som omvaldes var Monica Svensson, Catarina Erlandsson, Kent-Åke 

Gustavsson, Björn Danielsson, Andreas Persson och Mats Runfors. Som ny ledamot 

invaldes Olavi Hinkkanen efter Roger Gran som hade avsagt sig omval. 

 

9. Till revisorer för 2019 valdes Sten Torstensson och Bertil Larsson. 

 

10. Göran Cederholm och Patrik Wallman utsågs till valberedning. 

 

11. Rapportkommittén omvaldes i sin helhet och består av Göran Cederholm 

(sammankallande) Håkan Krave, Per Undeland och Michael Egerzon. 

 

12. Årsavgiften för 2020 bestämdes till 200 kr/år. 

 

13. Inga ärenden hade inkommit under denna punkt. 

 

14. Inga ärenden. 

 

15. Inga ärenden. 

 



16. Under punkten övriga frågor tog Sture Orrhult upp frågan om användandet av 

blyhagel vid jakt och att föreningen bör arbeta för avskaffandet av dessa. Bl.a. har 

nyligen flera havsörnar påträffats förgiftade av blyhagel. Två hagel räcker för att döda 

en vuxen örn. Undersökningar visar också att många gäss innehåller blyhagel från 

tidigare påskjutningar. Per Undeland kommer att kontakta Daniel Bengtsson på 

riksföreningen för att höra vad man gör från centralt håll i frågan.  

 

17. Ordförande tackade för intresset och avslutade årsmötet. 

 

Efter mötet avtackades Roger Gran för många år i DOF's styrelse med två böcker av 

Dick Forsman och Lars Jonsson. 

 

Före kaffet höll Göran Cederholm föredrag om ”Från Karvik till Artportalen”. 

 

 

 

Åmål den 1 april 2019 

 

 

……………………………... 

Roger Gran, mötessekreterare 

 

 

 

 

 

 

Justeras:                  ……………………                                …………………… 

                                   Sture Orrhult                                         Olavi Hinkkanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


