
Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Förbundsmöt e 2017 -10-28 i Jönköping.

Protokoll

§ I Förbundsmötets öppnande.
Förbundsordftirande Lennart Svenzon halsade alla välkomna och forklarade
2017 ärs ft)rbundsmöte öppnat.

§ 2 Val av ordförande fiir mötet.
Beslutades attvälja Dan Svensson (GBF) till ordftirande fcir mötet.

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

§ 4 Val av två justerare attjämte ordfiiranden justera protokollet.
Beslutades att välja Mats Hafstr«im (Öff; och Fredrik Svensson (BDF) att
j ämte ordftiranden justera ft)rbundsmötesprotokollet.

§ 5 Val av två rösträknare.
Beslutades attväljaMats Hafström (ÖFF) och Fredrik Svensson (BDF)
till röstriiknare.

§ 6 Justering av närvarolista.
Niirvarolistan justerades. 10 av ftirbundets 17 ftireningar var niirvarande.
Mötet beslutade att godkiinna den justerade niirvarolistan.

§ 7 Godkännande av fiireningarnas röstetal.
Röstetalen j usterades.
Beslutades att ftirbundsstyrelsens ledamöter har rätt att rösta ftir sin förening
vid en eventuell votering

§ 8 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande.
Beslutades att ftlrbundsmötet iir utlyst i enlighet med stadgarna.

§ 9 Dagordningens godkännande.
Beslutades att godkiinna den utsända dagordningen, men att §15 skall
behandlas ftire §14

§ 10 SF:s verksamhetsberättelse för ftregående år.
Verksamhetsberättel ser fran styrel sen, omplaceringsverksamheten,
ringftirvaltaren, webmastern, förstauppft)dningsregistret och redaktören lades
med ett godkåinnande till handlingarna.
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Riksförbundet Svensk Fågelhobby

§ 11 SF:s bokslut.
Förbundets resultat- och balansräkning lades med ett godkiinnande till
handlingarna.

§ 12 Revisorernas berättelser.

'"u.*"il;ä; lfr t:::xTTrT.*skat styre 1 sens arb ete mot stad gar o ch be s lut.
o Extern revisor har granskat råikenskaperna.

B e slutades att godkiinna revisorernas berättel ser.

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

§ 15 Fastställande av förbundsavgift ftr innevarande år.
Beslutades att ftjrbundsavgiften ftir 2018 skall vara oföråindrad,
dvs 260:- kronor. Det noterades till protokollet ait det finns ett behov att
hoja forbundsavgiften.

§ 14 Förslag till verksamhetsplan och budget ftir innevarande
verksamhetsår.
Beslutades att godkiinna det utsiinda ft)rslaget till verksamhetsplan.
Förslaget till budget innehöll en avgiftshöjning, vilken inte godkiindes
av mötet. Beslutades att äterremittera budgeten till styrelsen för justering

§ 16 Fastställande av avgift ftir direktprenumeration på Fågelhobby.
Beslutades att avgiften 2018 ftr direktprenumeration på Fågelhobby
skall vara oftiriindrad, dvs 425:- kronor.

§ 17 Fastställande av telefonersättningar samt rese- och traktamentes-
ersättning vid fiirrättning.
Beslutades om telefonersättning till ordftirande, kassör, sekreterare, webmaster
och redaktör med 2 000:- kronor per post.
Rese- och traktamentesersättning skall utges med belopp enligt den skattefria
delen i de statliga al.talen.

§ 18 Val
Mötet beslutade, i enlighet med ft)rslag fran styrelsen, att styrelsen skall
utökas med en ledamot och bestå av ordftirande samt fem ledamöter.

Mötet beslutade at1 välja föliande:
Förbundsordförande Lennarl Svenzon (VOBF) 2 år, omval

Styrelseledamöter Britta Lindgren (UFH) 2 år, omval
Rita Granddr (GBF) 2 år, nyval
Carina Hasth (VOBF) 2är, n1,val
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§ 18, forts. Revisor

Revisorssuppleant

Valbeledning

Karl-Erik Tenglin (SBF) 2 år, omval

Leif Lindbergh (UTF) 1 år. omval

Dan Svensson (GBF). 2 år sammankallande
Stig Olsson 1ÖEn) Z ar
Agneta.Iernberg (S'IF) 2 år

§1e

§20

Motioner och propositioner.

l. Motion från ÖFF och progosition frän förbundsstvrelsen angående
familj emedlemmar. stödmedlemmar m m.
Mötet bifrll motionen. Det uppdrogs åt styrelsen att utreda de olika former
ftir medlemskap som finns och belysa statusen ftir dessa.

2 Motion från ÖFF angående slopande av extern revisor.
Mötet biföll motionen.

Mötets avslutande.
2017 ärs ftirbundsmöte ftirklarades avslutat.
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=Dari Svensson
Ordf.
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.Iusterare
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Justerare



Riksforbundet Svensk Fågelhobby

Lennart Svenzon (VOBF)
Britta Lindgren (UFH)
Måana Dans (RBK)
Steffen Langhammer (STF)
Daniel Walther (RBK)
Carin Hasth (VOBF)
Steen Jensen (VOBF)
Agneta Jemberg (STF)
Mats Hafstrom (ÖFF)
Stig Olsson (ÖFF)
Patrik Håkansson 1Öff)
Fredrik Svensson (BDF)
Maggan Johansson (BDF)
Lars-Erik Andersson (MTF)
Sten-Åke Morgander (SUH)
Bjöm Johansson (SUH)
Dan Svensson (GBF)
Karl-Erik Tenglin (SBF)

Närvarolista

Förbundsordförande
Förbundsstyrelsen
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