Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Förbundsmöt e 2016-1 1-05 i Jönköping.

Protokoll
§

I

Förbundsmötets öppnande.
Förbundsordftirande Lennart Svenzon hälsade alla välkomna och ft)rklarade
2016 års ftirbundsmöte öppnat.

§

2

Yal av ordfiirande fiir mötet.

§

3

Val av sekreterare för mötet.
Beslutades attväljaKarl-Erik Tenglin (SBF) till sekreterare ftir mötet.

§

4

VaI av två justerare attjämte ordftiranden justera protokollet.
Beslutades attväljaStig Olsson (OFF) och Nils-Åke Svensson 1Öfry att

Beslutades attvälja Dan Svensson (GBF)

till

ordftirande ftir mötet.

jämte ordforanden j ustera ft)rbundsmötesprotokollet.
§

5

Val av två rösträknare.
Beslutades att välja Stig Olsson (ÖpD och Nils-Åke Svensson 1Öfn)

till röstriiknare.
§

6

Justering av närvarolista.
Niirvarolistan justerades. 8 av ftirbundets 20 ftireningar var niirvarande.
Mötet beslutade att godkänna den justerade niirvarolistan.

§

7

Godkännande av fiireningarnas röstetal.
Röstetalen j usterades.

Beslutades att ftirbundsstyrelsens ledamöter har rätt att rösta ftir sin ftirening
vid en eventuell votering
§

8

Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande.
Beslutades att förbundsmötet iir utlyst i enlighet med stadgarna.

§

9

Dagordningens godkännande.
Beslutades att godkiinna den utsiinda dagordningen.

§

10

SF:s verksamhetsberättelse fiir fiiregående år.
Verksamhetsberättelser från styrelsen, omplaceringsverksamheten,
ringfiirvaltaren, webmastern och redaktören lades med ett godktinnande
handlingama.
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§

11

SF:s bokslut.
Förbundets resultat- och balansriikning lades med ett godkiinnande
handlingarna.

§

12

Revisorernas berättelser.
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till
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styrersens arbete mot stadgar och besrut.
Extern revisor har granskat riikenskaper-na.
Beslutades att godkänna revisorernas berättel ser.

o

§

13

Fråga om ansvarsfrihet fiir den avgående styrelsen.
Beslutades att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet ftlr den tid revisionen
omfatiat.

§

14

Förslag till verksamhetsplan och budget ftir innevarande
verksamhetsår.
Beslutades att godkiinna det utsiinda ftirslaget till verksamhetsplan med
tillägget att ftlrbundsstyrelsens "Punkter att jobba med under verksamhetsåret
2016-2017" skall ingå i verksamhetsplanen.
Nils-Åke Svensson påpekade att Fågelhobbyns dagär ett arrangemang som ägs
av ÖFF och inte ftirbundet.
Förslaget till budget godkåindes.

§

15

Fastställande av fiirbundsavgift fiir innevarande år.
Beslutades att ftrbundsavgiften for 2017 skall vara oft)riindrad,
dvs 260:- kronor.

§

16

Fastställande av avgift fiir direktprenumeration på Fågelhobby.
Beslutades att avgiften 2017 for direktprenumeration på Fågelhobby
skall vara oföriindrad, dvs 425- kronor.

§

17

Fastställande av telefonersättningar samt rese- och traktamentesersättning vid fiirrättning.
Beslutades om telefonersäthring ti1l 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 ar,'talen.

§

18

Ansökan från Upplands Fågelhobby om medlemskap och startbidrag.
Ansökan godkiindes och ftireningen hälsades välkommen.
Ett startbidragpä 3 000:- beviljades.

§

19

Val
Mötet beslutade att välja ftiljande:
Styrelseledamöter Steffen Langhammer (STF) 2 ar, omval
Mååna Dans (RBK) 2 år, nyval
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§ 19,

§20

forts.

Revisor

Nils-Åke Svensson 1ÖfEl Z ar, omval

Revisorssuppleanter

Leif Lindbergh ([JTF)

Valberedning

Stig Olsson 1ÖnE). Z ar
Dan Svensson (GBF). 2år

1

är,

omval

Motioner och propositioner.

.

Proposition från ft)rbundsstyrelsen om e-postadresser.
Mötet beslutade att bifalla propositionen.
1

§21

Mötets avslutande.
2U.6 ärs ftirbundsmöte förklarades avslutat.

h Svensson
Ordf-.
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Stig Olsson
Justerare

Nils-Åke Svensson
Justerare
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Närvarolista

Lennafi Svenzon (VOBF)
Britta Lindgren (UFH)
Alice Jansson (BDF)
Steff-en Langhammer (STF)
Christian Bellhammar (JLF)
Maggan Johansson (BDF)
Fredrjk Svensson (VOBF)
Steen Jensen (VOB.F)
Stig Olsson (ÖFF)
Nils-Åke Svensson (ÖFF )
Daniel Walther (RBK)
Ted Edlund (SBF)
Karl-Erik Tenglin (SBF)
Dan Svensson (GBF)
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