
 

 
Dagordning årsmöte 2020 
Hotell Erikslund, Helsingborg, 2020-03-04 

 

1. Mötet öppnas 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två justeringsmän 
5. Fråga om mötet vederbörligen utlysts 
6. Verksamhetsberättelse 
7. Resultat- och balansräkning 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2019 
10. Val av ordförande för föreningen för två år 
11. Val av ordinarie styrelseledamöter för två år 
12. Val av styrelsesuppleanter för ett år 
13. Val av revisorer för ett år 
14. Val av revisorssuppleant för ett år 
15. Val av ledamöter i valberedning för ett år 
16. Fastställande av årsavgift för nästkommande år 
17. Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen 
 a) Motion om att kalla/utse Lars Karlsson till KOFs 

hedersordförande - styrelsen har beslutat bifalla motionen 
18. Mötet avslutas 



 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2019 
 

Styrelse  

Ordförande   Mats Peterz  

Kassör   Annelie Dahlqvist 

Vice ordförande   Thomas Terne 

Mötessekreterare   Anna-Lena Harmsund 

Styrelsemedlemmar   Oskar Lindberg 

Tommi Sandberg 

Jan Skidell 

Medlemsansvarig  Karl-Erik Söderqvist 

Suppleanter    Håkan Johansson 
Lars Forsen 

__________________________________________________________________________ 

Revisorer    Jonas Nykvist, Lars-Bertil Nilsson  

Revisorssuppleant  Anders Henriksson  

Valberedning   Thomas Svanberg, Ulrik Alm, Liselotte Andersson 
 

 

Verksamhet 

Under året räknade föreningen 440 (427) fullbetalande medlemmar och 172 (165) 

familjemedlemmar och sammanlagt totalt 612 (592) medlemmar (2018 års 

medlemstal inom parentes). 

Årsmöte med bildvisning och lotteri hölls på Erikslunds hotell den 4 mars med ett 

sjuttiotal medlemmar närvarande.  

Under året ingick cirka 25 engagerade medlemmar i våra arbetsgrupper Program, 

Medlemsblad, Fågelskydd, Obsplatser, Webb, Fjärilar och Trollsländor.  

Totalt hade föreningen cirka 45 aktiva funktionärer. 

Föreningen har erbjudit medlemmarna ett rullande program med olika aktiviteter 

under årets alla månader, framför allt exkursioner (18) och inneträffar och 

föredrag (4). 



En ”KOF-dag” arrangerades vid Sandön den 22 september för medlemmar och den 

nyfikna allmänheten. 

Ett medlemsmöte den 17 oktober och ett funktionärsmöte den 13 november. Ett möte 

med kommunornitologerna i vårt område och representanter för styrelsen hölls i 

december. Styrelsen samlades till 5 protokollförda styrelsemöten. 

Ett 24-sidigt nummer av medlemsbladet Fåglar i Nordvästskåne producerades och 

kom ut i september 2019. 

Ringmärkning med stöd av föreningen utfördes under året vid Örby ängar, Hasslarps 

dammar och Sandön 

Fågelmatning med stöd av föreningen genomfördes i Sibirien-skogen och vid 

Stureholms våtmark.  

Under året har styrelsen lämnat ett flertal remissvar och yttranden i olika 

naturvårdsärenden, bland annat till Mark- och Miljödomtstolen avseende 

Bevarandeplan Kullaberg.  

 

 

Övrig verksamhet 

 Representanter från KOF deltog vid SkOF:s årliga fågelskyddsmöte  

 Ordföranden deltog i möte med de Skånska lokalklubbarna och SkOF  

 Funktionärer vid Fågelskådningens Dag i Helsingborg och Ängelholm 

 KOF artväktare pilgrimsfalkarna i Skåne 

 KOF-medlemmar samlades till populära pubkvällar under vår och höst  

 KOF:s hemsida och Facebooksida uppdaterades med nyheter och information 

 Sammanställning av data om fåglar kring vindkraftverken vid Rögle/Västraby 


