KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA
FÖRENING, KOF

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
2008-03-05

Albertsgården i Häljaröd inför 34 närvarande personer.
§1

Till mötesordförande valdes Thomas Svanberg, som förklarade årsmötesförhandlingarna öppnade.

§2

Till mötessekreterare valdes Mats Rellmar.

§3

Till justeringsmän valdes Karl G Nilsson och Christer Strid.

§4

Mötet förklarades behörigen utlyst.

§5

Kaj Möller redogjorde för föreningens kassaberättelse varefter
mötesordförande läste upp verksamhetsberättelsen.
Årsmötet godkände kassaberättelse samt verksamhetsberättelsen.

§6

Revisorernas årsberättelse upplästes, efter godkännande av årsmötet, av
Thomas Svanberg, då ingen av revisorerna var närvarande.

§7

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2007.

§8

Till ordförande för två omvaldes Thomas Svanberg.

§9

Till styrelseledamöter för två år omvaldes Håkan Karlsson och Martin
Ekenberg medan nyval gjordes av Lars Hallbeck.

§ 10

Till suppleanter i styrelsen för ett år omvaldes Mikael Olofsson och nyval
gjordes av Heidi Malmgren.

§ 11

Till revisorer för ett år omvaldes Lars Linderström och Lisbeth Westerblad.

§ 12

Till revisorssuppleant för ett år omvaldes Anders Henriksson.

§ 13

Till ledamöter i valberedningen för ett år omvaldes Ulrik Alm, Henrik
Ehrenberg och Kristian Linde.

§ 14

Årsavgiften för år 2009 fastställdes till 125 SEK för fullbetalande medlem
och 10 SEK för varje familjemedlem. Årsmötet gav styrelsen mandat att vid
behov sätta årsavgiften för 2009 till högst 150 kr.

§ 15

Inga skriftliga förslag hade tillsänts styrelsen.

§ 16

Övriga frågor
a) För att anpassa KOFs stadgar till verkligheten och framtiden hade
styrelsen inför årsmötet 2007 utarbetat ett förslag om fyra mindre
ändringar. De föreslagna ändringarna accepterades av årsmötet 2007.
Då stadgeändringar kräver två föreningsstämmor (motsv) för att träda
i kraft, tillfrågades årsmötet, efter att mötesordförande redogjort för
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ändringarna, om stadgeändringarna kunde accepteras. Årsmötet
svarade JA. Nedan visas de gjorda ändringarna:
§1
Kullabygdens Ornitologiska Förening (K. O. F.) är en ideell
sammanslutning, som har till uppgift att främja utforskandet i och
skyddet av fågelfaunan och dess miljö i Kullabygden, att verka för
att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fåglar och
natur samt att befrämja kontakten mellan medlemmarna.
Dessa uppgifter vill föreningen söka förverkliga bland annat genom
att stimulera till ornitologiska undersökningar, genom att anordna
sammankomster och exkursioner samt genom att utge en rapport.
”…och dess miljö i Kullabygden…” ersätts med ”…och dess miljö i de
nordvästskånska kommunerna Båstad, Bjuv, Helsingborg, Höganäs,
Ängelholm och Åstorp…”.
§4
Ordinarie medlem erhåller utan extra kostnad föreningen rapport.
Ändelsen ”…föreningens rapport.” ersätts med ”…
föreningens medlemsblad i pappersform eller i digital form”.
§ 8
Föreningens rapportkommitté som utses av styrelsen, skall bestå
av minst två personer. En av dessa skall vara redaktör för
rapporten och minst två skall vara styrelseledamöter.
§ 9
Om redaktören ej är ledamot av styrelsen kallas han dock till
styrelsens sammanträden och äger rätt att deltaga i dess
överläggningar men ej i dess beslut.
Paragraf 8 och 9 stryks då de ej längre är tillämpliga.

b) Thomas Svanberg och andra initierade informerade, på förfrågan från
Ulrik Alm, Ulf Ståhle och Bengt Andersson, om dagssituationen för
de fågeltorn som planeras i nordvästra Skåne.
c) Ulf Ståhle ställde frågan om något avtal finns eller ska slutas med
Kullabergs Natur, om rabatterade årskort på Kullaberg. Thomas
Svanberg och Kaj Möller informerade om läget. Inget avtal finns för
närvarande.
d) Christer Strid föreslog till styrelsen att ta fram informationsmateriel
om föreningen (skyltar, ”pulldowns” o dyl.), att nyttjas vid externa
aktiviteter som t ex Fågelskådningens dag eller Sofiero.
e) Karl Nilsson påpekade vikten av att spara inventeringar, etc för
framtiden och väckte frågan om KOF kan samarbeta med t ex SkOF i
detta.
f) Efter förfrågan till mötet från mötesordförande, om inriktning på
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föreningens och styrelsens arbete, föreslog Ulf Ståhle en mer riktad
ungdomsverksamhet och Karl Nilsson refererade till §1 i KOFs
stadgar som exempel på fokusområden.
§ 17

Ordförande förklarade mötet avslutat.

§ 18

Efter årsmötet serverades kaffe, samt hölls traditionsenligt lotteri.
Tommi Sandberg visade fågel- och naturbilder från Madeira.

§19

Vid protokollet
Mats Rellmar
Sekreterare
Justeras:

Christer Strid

Karl G Nilsson
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