
Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Extra förbundsmöte 201 5-05-09

Protokoll

§ I Förbundsmötets öppnande.
Förbundsordft)rande Lennart Svenzon hiilsade alla välkomna och ftirklarade
det extra förbundsmötet öppnat.

§ 2 Val av ordförande fiir mötet.
Beslutades att viilja Eva Örtegren 1Önf; till ordftirande ftlr mötet.

§ 3 Val av sekreterare fiir mötet.
Beslutades attvälja Karl-Erik Tenglin (SBF) till sekreterare ftjr mötet.

§ 4 Val av två justerare attjämte ordfiiranden justera protokollet.
Beslutades attväljaDan Svensson (GBF) och Nils-Åke Svensson (ÖFF)
att j iimte ordftiranden justera ftirbundsmötesprotokollet.

§ 5 Val av två rösträknare.
Beslutades attväljaDan Svensson (GBF) och Nils-Åke Svensson (ÖFF)
till röstriiknare.

§ 6 Justering av närvarolista.
Nåirvarolistan j usterades.
1,5 av 2l föreningar var nåirvarande.
Mötet beslutade att godkiinna den justerade nåirvarolistan.

§ 7 Godkännande av ftireningarnas röstetal.
Röstetalen j usterades.
Beslutades att det justerade röstetalet på mötet åir 19 röster.
Beslutades även att ftirbundsstyrelsens ledamöter har rätt att rösta for sin
förening vid en eventuell votering.

§ 8 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande.
Beslutades att det extra ft)rbundsmötet är utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 9 Dagordningens godkännande.
Beslutades att godkiinna den utsända dagordningen.
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§10

§11

§12

Arbetsgruppens rapport.
Mats Hafström (ÖfF) redovisade och utvecklade tankarna bakom
arbets gruppens rapport.

Under behandlingen av detta iirende tillkom en ft)rening (UTF) och mötet
beslutade att justera närvarolistan till 16 ftireningar och ft)reningarnas röstetal
till20.

Beslutades, efter en liingre debatt, att utredningen återremitteras till
arbetsgruppen ftir ftirtydligande. Frågan tas åter upp på ordinarie ftirbunds-
mötet i september.

Den planerade jubileumsutställningen i september.
Lennart Svenzon redovisade styrelsöns ftirslag till en av ftirbundet arrangerad
jubileumsutstiillning i samband med ft)rbundsmötet helgen 26-27 september.
Arrangemanget äger rum i Jönköping och omfattar även en jubileumsmiddag på
lördagskvällen.
Björn Johansson (SUH) beskrev planerna att varje fiirening ska deltaga med
egna fåglar, voljiirer och burar. Mer detaljerad information kommer i mail till
ftireningarna och även i nästa nummer av Fågelhobby. Hyran ftr utstiillnings-
lokalen åir 15 000:- kronor.
Beslutades att styrelsen får i uppdrag att se över förbundets ekonomi och göra
en budget för utställningen. Förbundets totalkostnad ftir arrangemanget får ej

överstiga 25 000:- kronor.

Förbundsmötets avslutande.
Ordft)rande Eva Örtegren tackade ftir ett engagerat och väl genomftirt möte
och ftirklarade det extra förbundsmötet avslutat.

Eva Örtegren
Ordf

Nils-Åke Svensson
Justerare

Dan Svensson
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Närvarolista

20t5-05-09

Lennart Svenzon(VOBF) Förbundss§nelsen
Steffen Langhammer (STF) rr

Britta Lindgren (UTF) rr

Alice Jansson (BDF) rr

Karl-Erik Tenglin (SBFXTR)
Ted Edlund (SBF)
Simon Bengtsson (SBF)
Anna-Karin Holm (BDF)
Martin Simonsson (JLF)
Angelica Ekdal Hjalmarsson (JLF)
Eva Örtegren 1Öff;
Witly Hall (Önn)
Nils-Åke Svensson (ÖFF)
Mats Hafström (ÖFF)
Daniel Walther (RBK)
Lars Nilsson (TBF)
Bjöm Johansson (SUH)
Tord Widell (MBF)
Hans-Erik Johansson (MBF)
Klas Nilsson (MBF)
Bo Hedlund (YBF)
Dan Svensson (GBF)
Göran Larsson (KFF)
Roger Pålsson (KFF)
Daniel Bengtsson (PV)
Acke Hjälte (PV)


