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Kallelse till förbundsmöte för Riksförbundet 
Svensk Fågelhobby 
 

Datum: lördagen 5 november 2016 

Klockan: 11.00 

Plats: Kulturhuset, Svavelsticksgränd 7, Jönköping 

 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 6 augusti 
2016 

Anmälan av delegater (max 3 per förening) sker till 
ordforande@fagelhobby.nu senast 16 oktober 2016. 

 

Välkomna! 

Lennart Svenzon 
Förbundsordförande 

mailto:ordforande@fagelhobby.nu
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DAGORDNING  FÖRBUNDSMÖTE 2016 
 
 
 
 

§ 1 Förbundsmötets öppnande 
 

§ 2 Val av ordförande för mötet 
 

§ 3 Val av sekreterare för mötet 
 

§ 4 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet 
 

§ 5 Val av 2 rösträknare 
 

§ 6 Justering av närvarolista 
 

§ 7 Godkännande av föreningarnas röstetal 
 

§ 8 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 
 

§ 9 Dagordningens godkännande 
 

§ 10 SF:s verksamhetsberättelse för föregående år 
 

§ 11 SF:s bokslut 
 

§ 12 Revisorernas berättelse 
 

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
 

§ 14 Förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 
 

§ 15 Fastställande av Förbunds- och prenumerationsavgift för innevarande år 
 

§ 16 Fastställande av avgift för direktprenumeration på Fågelhobby 
 

§ 17 Fastställande av telefonersättning samt rese- och traktamentsersättning vid 
förrättning 

 
§ 18 Ansökan från Upplands Fågelhobby om anslutning till förbundet och om 

startbidrag 
 
§ 19 Val 

 
§ 20  Motioner och propositioner 
 
§ 21 Mötet avslutas 
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          Fördelning röstetal 2016 

FÖRENING RÖSTER MEDLEMMAR 2015-12-31 

Bohuslän-Dals Fågelhobby (BDF) 1 40 

Dalarnas Burfågelförening (DBF) 1 31 

Ekens Fågelhobby (EFH) 1 10 

Göteborgs Fågelförening (GBF) 3 112 

Jönköpings Läns Fågelförening (JLF) 1 31 

Kristianstads Fågelhobby (KFH) 1 25 

Kullabygdens Fågelförening (KFF) 1 28 

Lunds Burfågelklubb (LBK) 1 15 

Malmö Burfågelförening (MBF) 2 44 

Mölndals Tropiska Fågelförening (MTF) 2 24 

Pjoddens Vänner (PV) 1 6 

Ringsjöbygdens Burfågelklubb (RBK) 1 34 

Stockholms Burfågelförening (SBF) 1 37 

Sveriges Tamfågelförening (STF) 2 59 

Trelleborgs Fågelodlare (TBF) Upphört 34 

Tropika (TR) 0 0 

Uppsala Tropiska Fågelförening (UTF) Lämnat SF 49 

Västeråsortens Burfågelförening (VOBF) 1 28 

Ystadbygden Fågelhobby (YBF) 1 25 

Öresunds Fågelförening (ÖFF)  2 81 

Svensk Undulathobby (SUH) 1 32 

Totalt 22 745 

 

§46. Varje förening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar för vilka förbundsavgift inbetalats. För att en förening ska vara 
röstberättigad fordras att minst fem (5) förbundsavgifter inbetalats. Röstetalet baseras på antalet inbetalda förbundsavgifter 
föregående år. 
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Riksförbundet Svensk Fågelhobby 

 

Verksamhetsberättelse 2015-07-01 – 2016–06-30 

och verksamhetsplan 2016-07-01 – 2017-06-30 

 

 

Verksamhetsberättelse  
2015-07-01 – 2016-06-30 

Ämne/område Verksamhetsplan  
2016-07-01 – 2017-06-30 

 
Styrelsen har haft ett konstituerande 
och ett styrelsemöte fysiskt samt fyra 
webbmöten under verksamhetsåret. 
Dessa webbmöten har skett via Internet 
för att bespara förbundet reskostnader. 
 

 
Styrelsen 

 
Styrelsen kommer fortsätta hålla 
webbmöten kommande verksamhetsår. 

 
Styrelsens representanter har varit på 
ett antal myndighetsträffar, bland annat 
på Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket. 

 
Kontakt med föreningar och 

myndigheter 
 

 
Styrelsen avser att även kommande 
verksamhetsperiod ha bra 
kommunikation med myndigheterna, 
att utöka kontakten med föreningarna 
(se bifogad rapport sid 19 och 
proposition sid 21) 
 

 
På förbundsmötet 2015 gavs bifall till 
motioner om att varje förening ska 
leverera en artikel och en helårsannons 
till Fågelhobby. Dessvärre har detta inte 
följts. 

 
Annonser och artiklar till Fågelhobby 

 

 
Uppmaning att alla följer taget beslut 
under kommande verksamhetsår. 
 

 
Fågelhobbyns Dag har hållits under 
verksamhetsåret. 

 
Fågelhobbyns dag 

 

 
Styrelsen avser att jobba för ett 
Fågelhobbyns Dag 2017 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Tidningen Fågelhobby 

 
Verksamheten fortsätter. 
Se bifogad rapport.  
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Hemsidan 

 

 
Verksamheten fortsätter.  
Se bifogad rapport.  
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Omplaceringsverksamhet och 

ringnummerregister 
 

 
Verksamheterna fortsätter. 
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Ringförsäljning 

 
Verksamheten fortsätter. 
 

 
Inget stipendium utdelat. 
 

 
SF-stipendiet 

 
Ingen sökande. 
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Verksamhetsberättelse  
2015-07-01 – 2016-06-30 

Ämne/område Verksamhetsplan  
2016-07-01 – 2017-06-30 

 
Antalet medlemmar var vid 2015 års 
slut 745 st och vid verksamhetsårets slut 
642 st. 

 
Medlemsutvecklingen 

 

 
Styrelsen kommer att vara lyhörd när 
det gäller att bistå föreningar vid aktiva 
medlemskampanjer. 

 
Då styrelsen varit liten till antal har hjälp 
från medlemmar tagits. Detta har 
fungerat tillfredsställande. 

 
Administration 

 

 
Förbundsstyrelsen kommer även 
fortsättningsvis att behöva ta hjälp av 
medlemmar som adjungeras för vissa 
poster.  
 

 

 

 

Flen 2016-09-01 

 

 

Lennart Svenzon 

Ordförande Riksförbundet Svensk Fågelhobby 
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Budgetförslag 
 
Förslag till budget 2016/2017 

  
  Inkomster 

 
  Medlemsavgifter (737 medlemmar)            35000 kr  
Prenumerationsavgifter         150 000 kr  
Annonsintäkter           50 000 kr  
Ringförsäljning           25 000 kr  
Summa intäkter         260 000 kr   

  Utgifter 
 

  Produktion Fågelhobby          150 000 kr  
Porto            30 000 kr  
Övriga porto              3 000 kr  
Bokslutskostnader              5 000 kr  
Kostnader ringar            15 000 kr  
Telefonersättning styrelsen              8 000 kr  
Kostnader för styrelsemöte              5 000 kr  
Reseersättningar            15 000 kr  
Hemsidan              5 000 kr  
Kostnader för årsmöte              5 000 kr  
Diverse utgifter              5 000 kr  
Summa kostnader          246 000 kr  
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Externa revisorn 
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Rapport från webmastern 

 

Hemsidan har mellan 3500 och 4500 besökare per månad.  
 

 

 

Förbundets Facebook-sida fungerar fortfarande utan komplikationer. Inga onödiga kommentarer eller diskussioner. 
Någon förening har hittat sitt sätt att nå ut med budskap om aktiviteter via inlägg på sidan. Sidan får varje vecka nya så 
kallade gilla-markeringar. Min rekommendation är att förbundsmötet låter sidan fortsätta på detta sätt under samma 
förutsättningar det vill säga att det inte blir några diskussioner där. 

 

2016-08-13 
Anna Norén 
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Rapport från redaktören 
 
Jag har varit redaktör vid 10 utgåvor av Fågelhobby och det har varit ett mycket stimulerande arbete. Jan 
Högberg, UFH, har varit ett gott stöd vid planeringen av tidningens innehåll och även bidragit med många 
artiklar. Jag vill även rikta ett stort tack till alla som på något vis varit delaktig i Fågelhobby.  
 
Fågelhobby går numera med vinst och är mer än självbärande. Del av detta överskott rekommenderar jag 
skall återinvesteras i marknadsföring av Fågelhobby. Jag har av förbundsstyrelsen fått tilldelat en budget på 
tiotusen kronor för detta ändamål. Jag har utformat en folder som skall finnas tillgänglig att distribuera av 
lokalföreningarna, men det finns ingen anledning av trycka denna folder om inte lokalföreningarna vill 
distribuera foldern. Jag vill att förbundsmötet tar ett beslut i hur man skall på lämpligt sätt distribuera denna 
folder. Finns det behov av annat material avsett för marknadsföring vill jag att ni kommer med förslag.  
 
I skrivande stund har jag haft en mycket givande och utvecklande träff med Fågelhobbys kontaktnätverk och 
vi kommer träffas den 15 oktober 2016 och vision, struktur och förbättringar.  
Vill er förening delta i detta möte med en representant, kan ni kontakta mig så skickar jag en inbjudan.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulf Zakariasson 
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Rapport från förbundsstyrelsen 
 
Punkter att jobba med under verksamhetsåret 2016-2017 
 

Importbegränsning i Sverige på max 5 fåglar 
 
Styrelsen har fått information om att Danmark inte har någon begränsning. 
Styrelsen vill arbeta för att få bort denna begränsning även i Sverige. 
Styrelsen kontaktar andra fågelförbund, tex i Tyskland, för att höra vad som gäller där så vi har underlag för 
att motivera en ändring i Sverige. 
 
Kostnader för registrering av en CITES fågel 
 
Det kostar idag 300 kr att registrera en CITES 1-listad fågel i Sverige. Vad kostar det i andra länder? Styrelsen 
vill arbeta för att få en lägre summa. 
 
Kommande CITES ändring 
 
Styrelsen fortsätter ha tät kontakt med Jordbruksverket. Ett beslut gällande en ny CITES-lista ska hållas 
under hösten 2016. Ny lista gäller från början av 2017. 
 
L80 krav vid marknad 
 
Styrelsen vill jobba med att förenkla regeln (kring burstorlek och tidsperspektiv under marknaden) så den är 
användbar för fågelhobbyn. 
 
Försäkring av fågel för medlemmarna 
 
Styrelsen har inlett diskussion med ett försäkringsbolag om att avtal för våra medlemmar. Vår förhoppning 
är att avtalet blir klart inom kort. 
 

 

Förbundsstyrelsen 2016-09-18 
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Valberedningens förslag 

 

I avsaknad av en valberedning lämnar förbundsstyrelsen nedan förslag: 

Steffen Langhammer (STF) Ledamot omval 2 år 

Mååna Dans (RBK)  ledamot   nyval 2 år 
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        2016-09-25 

  

Proposition från styrelsen  

  

  

E-postadresser till föreningarnas styrelsemedlemmar  

  

  

  

För att underlätta kommunikationen mellan anslutna föreningar och förbundet skulle det vara bra om 
förbundsstyrelsen även har e-postadresser till medlemsföreningarnas styrelsemedlemmar, förutom till 
kontaktpersonen. Därför yrkar förbundsstyrelsen att:  

Anslutna föreningar årligen efter sina årsmöten skickar in sin styrelses e-postadresser till förbundsstyrelsen. 
(Naturligtvis gäller det endast styrelsemedlemmar som innehar e-postadress.)  
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