Dagordning årsmöte 2012-01-21
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnas.
2. Val av mötesordförande.
Daniel Claesson väljs som mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
Dennis Hägg väljs som mötessekreterare.
4. Val av justeringsman att justera mötets protokoll.
Björn Lingerhed och Stefan Ek väljs som justeringsmän.
5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Årsmötet konstaterar att mötet utlysts på rätt sätt.
6. Godkännande av dagordningen.
Årsmötet godkänner dagordningen.
7. Redogörelse för verksamhetsberättelse.
Björn Lingerhed redogör för verksamhetsberättelsen år 2011 och årsmötet godkänner den.
8. Redogörelse för ekonomisk berättelse och budget.
Björn Lingerhed redogör för den ekonomiska berättelsen. Vi har vid slutet av fjolåret en mindre summa
pengar kvar i föreningskassan och de största utgifterna under fjolåret har varit för bank och hemsida.
Revisor Bertil Axelsson hade inget i bokföringen att anmärka på.
9. Frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.
10. Val av styrelseordförande.
Årsmötet väljer Daniel Claesson till styrelseordförande.
11. Val av styrelsesekreterare.
Årsmötet väljer Dennis Hägg till styrelsesekreterare.
12. Val av styrelsekassör.
Årsmötet väljer Björn Lingerhed till styrelsekassör.
13. Val av hemsideansvarig.
Årsmötet väljer Dennis Hägg till hemsideansvarig.
14. Val av styrelsesuppleant(er).
Årsmötet väljer Eike Amthauer och Stefan Ek till styrelsesuppleanter.
15. Medlemsavgift år 2012.
Medlemsavgiften följer fortsatt SHR:s rekommendationer, dvs. 280 kr för fullt betalande medlemmar,
140 kr för stödmedlemmar och 25 kr för familjemedlemmar. Årsmötet beslutar att vi skickar ut
inbetalningskort, tillsammans med verksamhetsberättelse och aktivitetslista för 2012, till samtliga
nuvarande medlemmar.
16. Exkursioner år 2012 och ansvarig(a) för dessa.
Daniel Claesson ansvarar för en huggormsexkursion till Värsnäs i närheten av Kalmar. Dennis Hägg
ansvarar för en grod- och kräldjursexkursion i Hovmantorp. Eike Amthauer ansvarar för en grod- och
kräldjursexkursion till Saltor. Han undersöker även möjligheter till en exkursion vid Ottenby och att
leta efter grönfläckiga paddor på norra Öland i samarbete med Länsstyrelsen, eventuellt i samband med
rikslägret. Länsstyrelsen har lagt fram en förfrågan om en guidning av sandödlor och Eike ansvarar för
att möjliggöra detta.
17. Andra aktiviteter (utställningar, föredrag etc.) år 2012 och ansvarig(a) för dessa.
Sebastian Arvidsson ansvarar för att undersöka kostnader och möjligheter att besöka något tropikhus,
troligtvis under hösten. Dennis Hägg ansvarar för att boka ett bord till Naturens dag i Osaby. Daniel
Claesson ser till att ordna en låda med föreningsmaterial m.m. så att vi är förberedda och har bättre
möjligheter att kunna deltaga på djurutställningar som dyker upp med kort varsel. Sebastian Arvidsson
kollar upp om naturbruksgymnasier i närområdet är intresserade av föreläsningar.

18. Föreningens närvaro på mässor.
Årsmötet beslutar att föreningen ska närvara på Norrköpingssymposiet och Expo Syd.
19. SHR:s årsmöte i februari.
Dennis Hägg går genom situationen inför SHR:s årsmöte i februari, inga större arbetsinsatser kommer
att krävas då motellet ordnar fika och mat. Dennis kollar om projektor till föredrag finns och vilken tid
restaurangen stänger på kvällen. Maten beslutas bli fläskfilé med kantarellsås om inte möjligheter finns
till val av flera rätter.
20. Representant(er) till SHR:s styrelse.
Daniel Claesson och Dennis Hägg utses till representanter till SHR:s styrelse.
21. Funktionärer till Expo Stockholm.
Möjligheter till att åka upp med en bil på Expo Stockholm för att arbeta som funktionärer nästa helg
saknas.
22. Naturvårdsprojekt 2012 och ansvarig(a) för dessa.
Årsmötet anser att vi bör genomföra projektet med Sandödlorna i Hagby under året. Eike Amthauer
och Daniel Claesson får i uppgift att kolla upp vem som är markägare och att kontakta dem. Om
godkännande från markägare ges lägger Daniel och Eike upp en plan och Eike skriver LONA-ansökan.
23. Övriga frågor.
Intresse för att trycka fler föreningströjor har framlagts, Daniel Claesson undersöker möjligheter till att
anordna en ny tryckning efter en bindande anmälan på hemsidan. En fältresa utomlands diskuteras och
intresse för detta verkar finnas, Dennis Hägg kollar om möjligheter till EU-bidrag för att genomföra en
sådan finns.
24. Mötets avslutande.
Mötet avslutas.
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