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Protokoll Förbundsmöte 

Riksförbundet Svensk Fågelhobby 

4 maj 2019 kl 11.00 

Kulturhuset, Jönköping 

 
§ 1 Förbundsmötets öppnande 

Ordförande i Riksförbundet Svensk Fågelhobby, Lennart Svenzon, förklarade mötet öppnat 

och hälsade alla närvarande välkomna. 
§ 2 Val av ordförande för mötet 

Beslutades att välja Steffen Langhammer, STF, till ordförande för 2019 års förbundsmöte 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 

Beslutades att välja Agneta Jernberg, STF, till sekreterare för 2019 års förbundsmöte 
§ 4 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

Beslutades att välja Fredrik Svensson, BDF och Andreas Forsman, STF, att jämte ordföranden 
justera 2019 års förbundsmötesprotokoll  

§ 5 Val av 2 rösträknare 
Beslutades att välja Fredrik Svensson, BDF och Andreas Forsman, STF 

§ 6 Justering av närvarolista. Bilaga 1 
Närvarolistan justerades. 
Beslutade mötet att godkänna närvarolistan 

§ 7 Godkännande av föreningarnas röstetal. Bilaga 2 
Beslutades att godkänna föreningarnas röstetal 

§ 8 Fastställande av att mötet är stadgeenligt utlyst 
Framfördes att mötet inte är stadgeenligt utlyst i Fågelhobby. Britta Lindgren redogjorde till 
varför mötet inte kunnat utlysas i Fågelhobby enligt stadgarna. 
Björn Johansson framförde att mötet borde hållits enligt stadgarna i november och att 
paragraferna angående bokslutet då bordlagts och att extra årsmöte hållits med enbart de 
bordlagda paragraferna. 

§ 9 Dagordningens godkännande 
Efter tillägg av § 9.5 – Presentation av föreningsarbete och att Proposition 4 behandlas före 
§16 beslutade mötet att godkänna dagordningen 

§ 9.5 Britta Lindgren visade en powerpoint-presentation och förklarade hur SF är uppbyggt med 
lokalföreningarna som medlemmar. SF:s styrelse är i princip endast administratörer och det 
är föreningarna som arrangerar aktiviteter. Styrelsen kan stötta föreningarna men om 
styrelsen ska stå som arrangörer för någon aktivitet krävs beslut av förbundsmötet. 
I samband med denna presentation ifrågasatte Björn Johansson styrelsens beslut att inte  
skicka ut styrelseprotokoll till föreningarna. 
Kalle Tenglin informerade om att styrelseprotokoll är styrelsens interna material och att detta 
är en generell princip. 
Kalle föreslog Björn Johansson att skriva motion om detta till nästa förbundsmöte. 

§ 10 SF:s verksamhetsberättelse för föregående år 
Verksamhetsberättelsen lades med ett godkännande till handlingarna 
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§ 11 SF:s bokslut 
Britta Lindgren förklarade vad som hänt och varför bokslutet lämnades för till en extern 
redovisningskonsult för sammanställning av bokslutet. Bilaga 3 Rapport om bokföring. 
Beslutades att godkänna bokslutet 

§ 12 Revisorernas berättelse 
Mats Hafström ifrågasatte revisorernas berättelse eftersom förbundsmötet inte hållits 
stadgeenligt. 
Mötet beslutade att godkänna revisorernas berättelse  

§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
Beslutades att ge den avgående styrelsen full ansvarsfrihet 

§ 14 Förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår. 
Verksamhetsplanen gicks igenom och diskuterades. 
Beslutades att godkänna verksamhetsplanen 
Beslutades att godkänna budgeten 

§ 15 Fastställande av förbunds- och prenumerationsavgift för innevarande år 
Mats Hafström föreslog en höjning. 
Då det är så kort tid till nästa ordinarie förbundsmöte (nov. 2019) var mötet enigt om att 
frågan om en höjning tas upp på förbundsmötet i november 2019. 
Beslutades om oförändrad förbunds- och prenumerationsavgift, dvs 260kr. 

Prop 
4 

Direktprenumererande privatpersoner  
Styrelsen föreslår därmed att möjligheten för direktprenumeration för privatpersoner tas bort. 
I dagsläget finns det 4 direktprenumererande privatpersoner. 
Beslutades att godkänna propositionen. 

§ 16 Fastställande av avgift för direktprenumeration på Fågelhobby 
Beslutades om oförändrad prenumerationsavgift för direktprenumeration, dvs 425kr. Gäller 
inte privatpersoner som fr o m 2020 inte kan direktprenumerera på tidningen. 

§ 17 Fastställande av telefonersättning samt rese- och traktamentsersättning vid förrättning 
Mats Hafström ifrågasatte denna ersättning. Lennart Svenzon informerade om att det inte 
endast är telefonersättning utan att det även ingår en del kontorsmaterial, t ex kuvert, 
frimärken, utskrifter mm. 
Ersättning är redan utbetalad för verksamhetsåret varför det beslutades att frågan om 
ersättning ska tas upp på förbundsmötet i november. 
Beslutades om oförändrad telefonersättning till ordförande, kassör, webmaster, redaktör och 
sekreterare, dvs 2 000 kronor per post. 
Beslutades att traktamente och reseersättning vid förrättning skall utges med belopp enligt 
den skattefria delen i statliga avtalen. 

§ 18 Val 
Stig Olsson meddelade att han inte är överens med det förslag som skickats ut från 
valberedningen. 
Fastställdes att styrelsen ska bestå av ordförande och 5 ledamöter. 
Ordförande Lennart Svenzon har begärt avgång fr o m dagens datum. Hans mandattid går ut i 
november 2019. Det innebär ett fyllnadsval på 6 månader. 
Lars Nilsson föreslog att nuvarande styrelse, med Lennart Svenzon som ordf sitter kvar till 
ordinarie förbundsmötet i november. Lennart Svenzon accepterade att sitta kvar sin 
mandattid ut. 
Beslutades att nuvarande styrelse sitter kvar till ordinarie förbundsmötet i november. 
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Beslutades att revisorerna sitter kvar till ordinarie förbundsmötet i november. 
Beslutades att valberedningen sitter kvar till ordinarie förbundsmötet i november. 

§ 19 Propositioner 
1 - Tillbakadragen  
2 – Beslutades att bifalla propositionen 
3 – Beslutades att bifalla propositionen 
4 – Behandlad före §16 
Motioner 
1 – Beslutades att ge styrelsen i uppdrag att utreda detta 
2 – Beslutades att avslå motionen  

§ 20 Avslut 
Ordförande Steffen Langhammer tackade alla för visat intresse och förklarade Riksförbundet 
Svensk Fågelhobbys förbundsmöte 2019-05-04 för avslutat 

 

 

 
Steffen Langhammer 
Ordförande 

 Agneta Jernberg 
Sekreterare 

 

 

 
Fredrik Svensson 
Justerare 

 Andreas Forsman 
Justerare 

 
 


