
Årsmöte i Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund
avseende verksamhetsåret 2022.
Protokoll fört vid ordinarie möte 2023-02-16.
28 medlemmar var närvarande.
 Plats: Trangången, Nyköping Datum: 16 feb 2023 Tid: kl 1900-2030

§1 Mötet öppnas.
     Ingvar Jansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
       
§2 Godkännande av dagordningen.
      Dagordningen godkändes av årsmötet

§3  Val av mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän.
        Till mötesordförande valdes Staffan Karlsson, till sekreterare Kerstin Spjuth
         till justeringsmän Olle Pers och Jan Karlsson.     

§4  Fråga om mötets behöriga utlysande.
       Kallelse till mötet har skett i vederbörlig ordning.

§5  Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022
       Ingvar Jansson föredrog verksamhetsberättelsen som även fanns att läsa i   
       utskriven version.

§6  Bokslut för verksamhetsåret 2022.
       Redovisades av kassören Stig Larsson med en balansomslutning på
       289 226 kr, ett resultat på + 13 461kr samt fritt eget kapital på 186 292 kr.  
       
§7  Revisionsberättelse för 2022.
       Föredrogs av Staffan Karlsson som även genomfört revisionen och godkänt 
       räkenskaperna med tillstyrkan att styrelsen kan beviljas ansvarsfrihet för 
       verksamhetsåret 2022.

§8  Fastställande av  balans- och resultaträkning 2022.
       Årsmötet fastställde den av styrelsen presenterade balans- och resultat-
       räkningen.

§9  Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
       Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för året 2022.



§10  Val av styrelse.
         Årsmötet omvalde Ingvar Jansson till ordförande. Omval skedde även av
        Per Astfeldt, Anton Johansson, Olle Pers och Kerstin Spjuth. Till ny kassör 
        valdes Iuliana Carlsson och som ny ledamot valdes Jan Oldebring.

§11  Val av revisor och revisorssuppleant.
         Till revisor för verksamhetsåret 2023 valdes Staffan Karlsson och till 
          revisorssuppleant valdes Jan Sjöstedt.

§12 Val av valberedning.
        Sofie Nordfeldt och Lasse Lindberg omvaldes till valberedning inför 
         årsmötet 2024.

§13  Medlemsavgift för 2024.
        Årsmötet beslöt att behålla nuvarande avgifter. Vuxen 200 kr/år. Ungdom 
        under 25 år 100 kr/år. Stödjande familjemedlem 50 kr/år.

§14 Budget för 2023.
        Föredrogs av avgående kassören Stig Larsson. Årsmötet godkände 
        budgetförslaget.

§15 Övriga frågor.
        Inga övriga motioner till styrelsen eller frågor från årsmötet förelåg.

§16 Avslut årsmötet
        Mötesordföranden förklarade förhandlingarna avslutade och överräckte  
        symboliskt ordförandeklubban till den för 2023 valde ordföranden Ingvar
        Jansson, varefter denne slutligen förklarade årsmötet 2023 för avslutat.

…………………………………….. ………………………………………..
Kerstin Spjuth Staffan Karlsson
Mötessekreterare Mötesordförande

…………………………………….. ………………………………………..
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