
Årsmöte i Sundregruppen, Holmhällar, Vamlingbo den 16 mars 2013 
            Tolv medlemmar närvarande 
 

1. Mötet öppnandes av Åsa Steinholtz. 
2. Årsmötesdeltagarna godtog att mötet var behörigen utlyst. 
3. Dagordningen upplästes och godkändes. 
4. Val av Åsa Steinholtz som mötesordförande. 
5. Val av Per Smitterberg som sekreterare. 
6. Val av Jens Bardtrum och Tommy Lindberg som justeringspersoner. 
7. Verksamhetsberättelsen uppläst. Under projektverksamhet togs värdet av 

respons (resultat) på externa forskares jobb angeläget. Under utåtriktad 
verksamhet vill vi ha med hur många grupper som guidas/år. Ordet 
ringmärkningsdata skall ändras till ringmärkningssumma. 

8. Ekonomiska rapporten samt revisionsberättelsen upplästes. 
9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. 
10. Fastsällande av medlemsavgifter för år 2014. Två förslag om avgift: 

oförändrad respektive 50:- höjning. Röstning genomfördes och det utföll till 
att vi behåller avgifterna oförändrade till 2014. 

11. Till styrelseordförande omvaldes Åsa Steinholtz. 
12. Tre av styrelsemedlemmarna stod på valbar plats. Ola Wizén avgår på egen 

begäran. Jens Bardtrum väljs in som ny styrelseledamot. Leo Larsson och 
Björn Lilja omväljs till sina poster. 

13. Val av revisor samt revisorssuppleant. Rolf Engström (revisor) och Börje 
Kavhed (suppleant) omväljs. 

14. Val av valberedning. Omval av Robert Kavhed och Tuomo Kolehmainen. 
15. Val av nya aktiva medlemmar. Robert Kavhed föreslår Mia Holmebrant men 

hon avstår denna förfrågan. Styrelsen föreslår Jon Hessman som kommer att 
tillfrågas om detta. 

16. Övriga frågor. Clas Hermansson vill att styrelsen får i uppdrag att utreda en 
ändring av de olika medlemsskapen. Björn Lilja undrar om det finns ett 
intresse att göra en förlängd höstsäsong med tanke på ”sångarbidraget” från 
LONA. Problemet är bemanningen. Det är ekonomi och delvis boendet 
som avgör. Clas H efterfrågar om det finns en lagd budget för 2013. En 
sådan finns inte i dagsläget. Han föreslår att en sådan görs. 

17. Mötet avslutas. 
 

Per Smitterberg, sekreterare 
 
 
 

Jens Bardtrum, justeringsperson                Tommy Lindberg, justeringsperson 


