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§ 1

Albertsgårdens kaffeservering i Heljaröd inför 31 st närvarande medlemmar.

Till mötesordförande valdes Henrik Ehrenberg, som förklarade årsmötesför-
handlingarna öppnade.

§ 2 Till mötessekreterare valdes Boris Olsson.

§ 3 Till justeringsmän valdes Lars Karlsson och Kjell-Åke Hall

§ 4 Mötet förklarades behörigen utlyst.

§ 5 Kassaberättelse samt årsberättelse upplästes.

Kjell-Åke Hall önskade att mer av föreningens pengar används till nytta för 
fåglar och fågelskådare istället för att sparas.

Ordföranden svarade att styrelsen är i princip enig med Kjell-Åke Hall. 
Tryckning av en ny upplaga av Nordvästskånska fåglar kommer att kosta 
mycket och därför behövs reserv för detta. Testamentsvillkor begränsar hur 
vissa fonder disponeras. Styrelsen försöker hitta projekt att finansiera. 
Bensinpengar utbetalas numera till falkbevakare och styrelsemedlemmar som 
använder bil i föreningsangelägenheter.

Årsmötet godkände kassaberättelse och årsberättelse.

§ 6 Revisorernas årsberättelse upplästes.

§ 7 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8 Till ordförande för två år valdes Henrik Ehrenberg.

§ 9 Till styrelseledamöter för två år valdes Thomas Svanberg, Sonja Gunnarsson 
och Johan Stenlund.

§ 10 Till styrelseledamot för ett år, fyllnad, valdes Lars-Göte Nilsson.

§ 11 Till suppleanter i styrelsen för ett år valdes Bengt Andersson och Aina 
Persson

§ 12 Till revisorer för ett år valdes Lisbeth Westerblad och Mary Petersson.

§ 13 Till revisorssuppleant för ett år valdes Christer Strid.

§ 14 Till ledamöter i valberedningen för ett år valdes Alf Petersson och Ulrik Alm.

§ 15 Årsavgiften för år 2002 fastställdes till oförändrat 100 SEK och 10 SEK för 
varje familjemedlem. 
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§ 16 Inga skriftliga förslag hade tillsänts styrelsen.
§ 17

Falkpriset

Infotavlor

Fler med-
lemmar

Avtackningar

Övriga frågor

Ordföranden informerade om det nyinstiftade Falkpriset, som är ett vand-
ringspris som årligen utdelas till den deltagare som sett flest arter inom rapp-
ortområdet. Syftet med priset är dels att öka skådaraktiviteten dels få in 
pengar till falkbevakningen. 2.200 kronor hade inkommit år 2001.

Falkpriset 2001 utdelades till Mårten Müller som sett 247 arter. Mårtens far, 
Bengt Andersson tog emot priset.

Lars Karlsson förslog att informationstavlor skulle sättas upp på olika fågello-
kaler.

Ordföranden lovade att ta upp frågan på ett styrelsemöte.

Lars Karlsson föreslog att föreningens program skall skickas till de olika 
kommunernas kulturblad, som når många läsare.

Det föreslogs att föreningen skulle arrangera exkursioner öppna för allmänhet 
för att locka fler nya medlemmar, inte minst ungdomar.

Ordföranden välkomnar alla initiativ att informera om KOF. Inte minst är det 
viktigt att ta hand om nybörjare på exkursioner och på olika fågellokaler.

Ordföranden tackade avgående styrelseledamöterna Ulrik Alm, Karin Sand-
ström, Mary Petersson och Boris Olsson samt Kjell-Åke Hall, som avgått ur 
valberedningen. 

§ 18 Ordföranden avslutade mötet med tacka styrelsen för ett gott arbete under det 
gångna året.

Efter årsmötet serverades kaffe med lotteri till vilket Lennart Johansson hade 
skänkt flera vackra träalster, som han själv tillverkat. Johan Hammar berättade
till egna bilder om en naturen på Island.

Vid protokollet

Boris Olsson
Sekreterare

Justering

Kjell-Åke Hall Lars Karlsson
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