
Riksftirbundet Svensk Fågelhobby

Förbundsmöt e 20L 4-09 -28 i Jönköping.

Protokoll

§ 1 Förbundsmötets öppnande.
Förbundsordftirande Lennart Svenzon hälsade alla välkomna och ft)rklarade
2A14 ärs fiirbundsmöte öppnat.

§2 VaI av ordfiirande ftir mötet.
Beslutades attväljaEva Örtegren (LBV) till ordftirande ftir mötet.

§ 3 Val av sekreterare fiir mötet.
Beslutades att välja Karl-Erik Tenglin (SBF) till sekreterare for mötet.

§4 Yal av två justerare att jämte ordftiranden justera protokollet.
Beslutades att välja Britt Strid (VoBF) och Lars Nilsson (TBF) att jiimte
ordftiranden j ustera ftirbundsmötesprotokollet.

§5 Val av två rösträknare
Beslutades attvaljaBritt Strid §oBF) och Lars Nilsson (TBF) till rösträknare.

§6 Justering av närvarolista.
Niirvarolistan j usterades.
16 av 22 foreningar var närvarande.
Mötet beslutade att godkiinna den justerade nåirvarolistan.

§7 Godkännande av fiireningarnas röstetal.
Rö stetalen j usterades.
Beslutades att det justerade röstetalet på mötet iir 21 röster.

§8 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande.
Beslutades att frrbundsmötet iir utlyst i enlighet med stadgama.

§9 Dagordningens godkännande.
Mötet önskade 3 åindringar i dagordningen: ll §19 ska behandlas ftire §18.
2l §20 får texten "Inval av ny ftirening". 3/ Komplettering med §21, Ovriga
frågor.
Mötet beslutade att godkiinna den justerade dagordningen.

§10 SF:s verksamhetsberättelse fiir fiiregående år.
Verksamhetsberättelser fran styrelsen, omplaceringsverksamheten, ringregistret,
ringfrrsäljningen, webmastern och redaktören lades med ett godkiinnande till
handlingama.
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§11 SF;s bokslut
Förbundets resultat- och balansriikning lades med ett godkiinnande till
handlingarna.

§12 Revisorernas berättelse.
Två revisioner har genomftirts:

e Interna revisorer har granskat styrelsens arbete mot stadgar och beslut
o Extern revisor har granskat riikenskapema.

Beslutades att godkiinna revisorernas berättelser.

§13 Fråga om ansv&rsfrihet för den avgående styrelsen.
Beslutades att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet fiir den tid revisionen
omfattat.

§14 Förslag till verksamhetsplan och budget fiir innevarande
verksamhetsår.
De utsiinda dokumenten diskuterades.
Följ ande justeringar gj ordes :

1. Utgiftsbudgeten siinks med 5 000:- kronor pga minskade kostnader
ftir hemsidan.

2. Verksamhetsplanen kompletteras med en uppmaning till styrelsen att
arbeta vidare med Lilla Fågelhobby.

Beslutades att godkänna den justerade verksamhetsplanen och budgeten.

§15 Fastställande av fiirbunds- och prenumerationsavgift fiir innevarande
verksamhetsår.
Beslutades att ftirbunds- och prenumerationsavgiften ftr 2015 skall vara
ofiiråindrad, dvs 260:- kronor.

§16 Fastställande av avgift liir direktprenumeration på Fågelhobby.
Beslutades att avgiften 2015 ftrr direktprenumeration på Fågelhobby
skall vara oftiråindrad, dvs 425:- kronor.

§17 FaststäIlande av telefonersättningar samt rese- och traktamentesersättning
vid förrättning.
Beslutades om telefonersätturing till ordftirande, kassör, sekreterare och
webmaster med 2 000:- kronor per post.
Rese- och traktamentesersättning skall utges med belopp enligt den skattefria
delen i de statliga avtalen.

§18 Motioner.

1. HFF: Motion om ägardirektiv ft)r tidningen Fåeelhobby
Beslutades att bifalla motionen. Ett ftlrslag tas fram till nästa ftirbundsmöte.

2. HFF och SBF: Motion om iindrad ansvarig utgivare ftir Fågelhobby.
Mötet beslutade att bifalla motionen efter votering. 10 röster for, 8 emot och
3 nedlagda. Förbundsordfiirande skall vara ansvarig utgivare.
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§18 forts. 3. HFF: Motion qm ett pergranent Rådslag.
Mötet beslutade att bifalla motionen.
Mötet ansåg att frågan skall snabbutredas och tillsatte en arbetsgrupp
bestaende av:Mats Hafström (HFF) sammankallande

Karl-Erik Tenglin (SBF) sekr.
Lennart Svenzon (VoBF)
Dan Svensson (GBF)
Björn Johansson (SUH)
Christian Bellhammar (JLF)

Gruppen skall redovisa sin utredning senast den 15 december 2014.

4. SBF: Motipg om regler for köp av SF-ringar.
Mötet beslutade att avslå motionen efter votering. 5 röster for, 10 emot och
6 nedlagda.

5. Styrelsen: Proposition om inköp av tjiinst.
Mötet beslutade att bifalla propositionen om styrelsens rätt att, vid behov,
handla upp kassörsuppdraget av en redovisningsfirma.

6. Styrelsen: Propositio+ om SF:s niirvarp på facebook.
Mötet beslutade att bifalla propositionen.

7. Styrelsen: Proposition om utökad motionsrätt.
Mötet beslutade att bifalla motionen.

8. Stvrelsen: proposition om SF:s organisation.
Mötet beslutade att bifalla propositionen.

§ 19 Val.
Mötet beslutade att välja ftllj ande:

Styrelseledamöter: Alice Jansson (BDF) 2 år
Steffen Langhammer (STF) 2 år
Dag Dunås (VoBF) I år

Revisor: Nils-Åke Svensson (HFF) 2 år

Revisorssuppleanter Leif Lindbergh (SUH) 1 år
Per Thulin (UTF) 1 år

Redaktör Fågelhobby: Ulf Zakariasson (BDF) 2 år.

§ 20 lnval av ny fiirening
Mötet beslutade attväl1ain Öresunds fågelftirening (OFF) i ftirbundet.
OFF är en salnmanslagning av Helsingborgs fågelftirening och
Landskrona burfågelviinner.
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§21

§22

Ovriga frågor.
t. STF ställde frågan om det tir möjligt ftir dem som blir medlemmar på hösten
att ffi en lägre avgift.
Svar: Det finns ett gammalt beslut att den som blir medlem efter 1 juli bara
behöver betala halv ftirbundsavgift, men får bara de nurlmer av Fågelhobby
som utkommer efter detta datum.

2. Steffen Langhammer informerade om att om man vill ha ett telefonmöte och
Skype inte räcker till har TeamSpeak möjlighet att ta fler deltagare.

Mötets avslutande.
Ordftirande Eva Örtegren tackade ftir visat intresse och forklarade 2014 åxs

forbundsmöte av slutat.
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Ordf.

Justerare
Britr Strid
Justerare
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RIKSF ORBLINDET SVENSK FÅGELHOBBY

Förbundsmöte 201 4-09 -28

Närvarolista

Ingemar Hammarström, BDF
Fredrik Svensson, BDF
Alice Jansson, BDF
Dan Svensson, GBF
Rita Granddr, GBF
Britt Winzell, GBF
Nils-Åke Svensson, HFF
Martin Simonsson, JLF
Christian Bellhammar, JLF
Angelica Ekdahl Fljalmarsson, JLF
AnnaNordn, KFH
Eva Örtegren, LBV
Tord Widell, MBF
Klas Nilsson, MBF
Hans Johansson, MBF
Tony Björklund, MTF
Göran Andersson, MTF
Acke Hjälte, PV
Daniel Bengtsson, PV
Daniel Walther, RBK
Agneta Jemberg, SBF
Karl-Erik Tenglin, SBF
Steffen Langhammer, STF
Björn Johansson, SUH
Sten-Åke Mogander, SUH
Lars Nilsson, TBF
Arne Nylund, UTF
Dag Dunås, VoBF
Briu Strid, VoBF
Lennart Svenzon, styrelsen
Britta Lindgren, styrelsen
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