Dagordning

Årsmöte Kullabygdens Ornitologiska Förening
Onsdag 9 mars 2016 på Gunnestorps gård
Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna.
Dagordningen följer föreningens stadgar

1.

Val av mötesordförande

2.

Val av mötessekreterare

3.

Val av två justeringsmän

4.

Fråga om mötet behörigen utlysts

5.

Verksamhetsberättelsen läses upp

6.

Godkännande av Verksamhetsberättelsen

7.

Presentation av resultat- och balansräkning

8.

Revisorernas berättelse

9.

Godkännande av resultat- och balansräkning

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015

11.

Val av ordförande för föreningen på två år

12.

Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år

13.

Val av två styrelsesuppleanter på ett år

14.

Val av två revisorer på ett år

15.

Val av en revisorssuppleant på ett år

16.

Val av ledamöter i valberedning på ett år

17.

Fastställande av årsavgift för nästkommande år (oförändrad):
Medlem 125kr, familjemedlem 10kr och utlandsboende 175kr.

18.

Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen

19.

Övriga frågor
a. Våtmarksfågelinventeringen
b. Vindkraft
c. Plattformar och torn

20.

Mötet avslutas

Avtackningar, Kaffe och lotteri, Medlemsenkät, Information
Bildvisning: Thomas Terne berättar om en resa till Armenien, cirka 1 timme.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2015.
Styrelse
Ordförande

Hans Nordius

Kassör och medlemsansvarig

Lars-Bertil Nilsson

Vice ordförande

Karl-Erik Söderqvist

Mötessekreterare

Thomas Blomsterberg

Styrelsemedlemmar

Tobias Christoffersson

Lars Hallbeck

Anna-Lena Harmsund

Tommi Sandberg

Suppleanter
Rolf H Hansson
Thomas Terne
__________________________________________________________________________
Revisorer

Jonas Nykvist och Lisbeth Westerblad.

Revisorssuppleant

Anders Henriksson

Valberedning

Ulrik Alm, Håkan Johansson och Thomas Svanberg.

Verksamhet
Cirka tjugofem personer jobbar i våra arbetsgrupper – Program – Medlemsblad –
Fågelskydd – Obsplatser – Webb – Fjärilar och trollsländor. Totalt har föreningen
runt fyrtiofem funktionärer, för vilka hölls ett Informationsmöte. Medlemsantalet var
vid årets slut 403 fullbetalande medlemmar och 174 familjemedlemmar. Totalt 577
medlemmar, vilket är en ökning med 40 medlemmar sedan 2014. Åtta protokollförda
styrelsemöten genomfördes under året – en ökning med två. Årsmöte med
bildvisning hölls på Gunnestorps Gård den 4 mars, med ett sjuttiotal deltagare.
De populära Måndagsexkursionerna återkom under våren. Hela nitton exkursioner
och andra uteaktiviteter genomfördes totalt. Föreningskvällar anordnades vid tre
tillfällen, i samarbete med Studiefrämjandet och lokala Naturskyddsföreningar.
Vår trivseldag KOF-dagen hölls på nytt i Utvälinge, med god uppslutningen med
tanke på det regn och rusk som rådde.
Ringmärkning utfördes på Örby ängar, Själrönnen och i Hasslarp. Remissvar
lämnades till Bjuvs kommun och Helsingborg stad i naturskyddsärenden, samt till
länsstyrelsen i tre vindkraftsärenden. Dagliga bilder och kåserier om vinterfåglar på
Facebook under advent ökade besöksantalet även till vår vanliga hemsida.

Verksamhet


Två nummer av Fåglar i Nordvästskåne gavs ut, med utökat sidantal.



Informationsfoldern Det är något visst med fåglar skapades



Kommunornitologer utsågs i samarbete med SkOF



Till Fågelskyddsmöte i SkOFs regi skickades representanter



Vid Fågelskådningens Dag på Fredriksdal hade vi funktionärer på plats



I Programråd för Naturum Kullaberg var vi delaktiga



Uppdraget som Artväktare för pilgrimsfalkarna i Skåne fortsatte



Ny Webbkamera hos falkarna i Helsingborg sponsrades av Lantmännen



Uggleholkar sattes upp inne i lador, i samarbete med gårdsägare.



Vid uppsättning av Storkplattform på Vegeholms slott konsulterades vi



Till Natursidan lämnades kommentar om en aggressiv svartfågel i Pålsjö skog



Till Anser skickades en första artikel om inventeringen på Kullaberg



En polisanmälan om Jaktbrott gjordes



Scouter från Ekeby guidades på Sandön



En Styrelseresa till Öland gjordes



Våtmarksfågelinventeringen planerades



De uppskattade Pubkvällarna vår och höst fortsatte



Vid vårmarknaden Kullapåsk i Höganäs sålde vi holkar och informerade



Vår hemsida fick fler besök – Facebooksidan var draglok för ökningen

Styrelsen

Protokoll

Årsmöte Kullabygdens Ornitologiska Förening
Onsdag 9 mars 2016 på Gunnestorps gård
Föreningens medlemmar hälsas hjärtligt välkomna av ordförande Hans Nordius

1.

Val av mötesordförande. Hans Nordius

2.

Val av mötessekreterare. Thomas Blomsterberg

3.

Val av två justeringsmän. Bengt Andersson, Ronny Svensson

4.

Fråga om mötet behörigen utlysts. Ok!

5.

Verksamhetsberättelsen läses upp.

6.

Godkännande av verksamhetsberättelse. Ok!

7.

Presentation av resultat- och balansräkning. Lars-Bertil Nilsson
redogör.

8.

Revisorernas berättelse.

9.

Godkännande av resultat- och balansräkning. Ok!

10.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2015. Styrelsens beviljas
ansvarsfrihet.
Valberedningen har ordet:

11.

Val av ordförande för föreningen på två år.
Hans Nordius, omval t o m årsmöte 2018

12.

Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år
Tommi Sandberg, omval t o m årsmöte 2018
Thomas Terne, nyval t o m årsmöte 2018
Mona Hansson, nyval t o m årsmöte 2018

13.

Val av två styrelsesuppleanter på ett år
Jan Skidell, nyval t o m årsmöte 2017
Klas Lindell, nyval t o m årsmöte 2017

14.

Val av två revisorer på ett år.
Lisbeth Westerbladh och Jonas Nykvist, omval t o m årsmöte 2017.

15.

Val av en revisorssuppleant på ett år.
Anders Henriksson, omval t o m årsmöte 2017.

16.

Val av ledamöter i valberedning på ett år
Ulrik Alm, Håkan Johansson och Thomas Svanberg,
alla omval t o m årsmöte 2017.

17.

Fastställande av årsavgift för nästkommande år – oförändrad:
Medlem 125kr, familjemedlem 10kr och utlandsboende 175kr.

18.

Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen. Inga förslag.

19.

Övriga frågor
a. Våtmarksfågelinventeringen: hör av er till Hans N om ni är
intresserade.
b. Vindkraft: Synpunkter på verken kring Stureholm

20.

Mötet avslutas av ordförande

Protokoll medlemsmöte KOF, 9 mars 2016.
Avtackningar, kaffe och lotteri, medlemsenkät, information och bildvisning
Avtackningar
Anders Henriksson, Karl G Nilsson, Mats Peterz, Lars Hallbeck (antal år?), KarlErik Söderqvist (antal år?) och Rolf H Hansson.
Kaffe och lotteri
Närvarolista och enkät cirkuleras
Presentation av arbetsgrupperna

Närvarande funktionärer reser sig upp samtidigt.

Information om skrift
Kullabergs häckfågelfauna 1974-2014. Gåva till medlemmarna.
Bildvisning
Thomas Terne berättar om en resa till Armenien, cirka 1 timme.
Fotnot

Kvarstående mandattid som vald kassör: Lars-Bertil Nilsson, t o m årsmöte 2017
Kvarstående mandattid som styrelsemedlem: Tobias Christoffersson, Thomas Blomsterberg och
Anna-Lena Harmsund, alla t o m årsmöte 2017.

