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Välkomna till 

Ordinarie föreningsstämma 
Datum: Söndag 20 januari 2019 

Tid: Kl 13.00 
Lokal: Gemensamhetslokalen, Konsertgatan 13 i Västra Frölunda 
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Dagordning 
1. Mötets öppnande  
2. Val av ordförande för stämman 
3. Val av sekreterare för stämman 
4. Val av två (2) stycken justerare för stämman (tillika rösträknare) 
5. Kallelsens utsändande i laga tid 
6. Godkännande av röstlängden 
7. Fastställande av dagordningen 
8. Styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret (Bilaga 1) 
9. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkningen för det senaste året 

(Bilaga 2) 
10. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste 

verksamhets-/räkenskapsåret (Bilaga 3) 
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelselsen för det gångna årets förvaltning 
12. Bestämmande av årsavgiften (Bilaga 4) 
13. Fastställande av verksamhetsplan, samt behandling av budget för det 

kommande verksamhets-/räkenskapsåret (Bilaga 5, Bilaga 6) 
14. Val av ordförande i förekommande fall på två (2) år (Bilaga 7) 
15. Val av kassör i förekommande fall på två (2) år 
16. Val av sekreterare i förekommande fall på två (2) år 
17. Val ledamöter i styrelsen för en tid på två (2) år 
18. Val av suppleanter på två (2) år 
19. Val av revisorer på ett (1) år 
20. Val av revisorssuppleant på ett (1) år 
21. Valberedning på ett (1) år 
22. Behandling av förslag från styrelsen 
23. Behandling av skriftliga motioner från medlemmarna 
24. Mötets avslutande 
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Bilaga 1 

Styrelsens årsredovisning för år 2018 
 
Ytterligare ett år har fortlöpt och GBF har genomfört en hel del aktiviteter som 
redovisas längre ner. Under året har vi undersökt en alternativ lokal till 
Naturhistoriska museet. Fastigheten som museet står på ägs av Higab. I början av 
sommaren beslöt de att ändra på parkeringsmöjligheterna. Antalet parkeringsplatser 
utanför museet skulle drastiskt minskas och de som blev kvar skulle dels vara 
handikapparkering och några för uthyrning månadsvis till personalen. Vi blev 
erbjudna att hyra parkeringsplatser för 300Kr/månaden, vilket vi ansåg var en 
omöjlighet.  Många är vi i föreningen som kommer en bit utanför Göteborg och att 
då välja kommunala färdsätt är lite krångligt. Att finna en parkeringsplats 
någorlunda i närheten kan vara svårt och en utmaning, särskilt när det är fint väder. 
Då fylls Slottsskogen med besökare och parkeringsplatserna är fulla. Dessutom har 
det även tagits bort en hel del parkeringsplatser på andra sidan Linnéplatsen till 
förmån för byggnationer.  
 
Föreningen har under året genomfört åtskilliga aktiviteter i form av medlemsmöten 
resor, mm. Ett besök arrangerades till Virpi Hellmark under en helg för att träffa 
hennes fåglar och höra om hennes arbete med sina fåglar. Hon har bl.a 
sydafrikanska vitnackade korpar. 
 
Inga utställningar har varit aktuella i år. 
 
Sverige har en gammal tradition av föreningsverksamhet, vilket är trevligt och 
givande för medlemmarna. Med nya arenor som internet och facebook är det 
viktigt att vi kan behålla och värna om vår verksamhet. Därför är det angeläget att 
vi medlemmar engagerar oss och bidrar till att göra föreningen intressant, och till 
en trevlig mötesplats för fågelintresserade här i Västsverige. Så låt oss hjälpas åt. 
 
 
Styrelsen 
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Styrelsen  
Följande personer har ingått i styrelsen under perioden 

• Ordförande:  Rita Grandér 
• Sekreterare:              Susanne Ohlén    (tom sep. därefter mammaledig) 
• Kassör:   Linn Jakobsson 
• Ordinarie ledamot: Per Hermansson  
• Ordinarie ledamot: Maria Ahlström 
• Styrelsesuppleant:   Thomas Brosset 
• Styrelsesuppleant: Lena Danielsson 
• Ordinarie ledamot: Christer Johansson  

 
  

Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda möten under perioden. 

Valbara poster 
 
• Valberedning: Folke Ahlström, Dan Svensson 
• Revisor:  Inger Johansson 
• Revisorssuppleant: Caroline Utcovic 

 

Övriga tillsatta funktioner under år 2018 

Vice ordförande:   Per Hermansson  
Vice sekreterare:   Maria Ahlström   
Materialförvaltare:   Mats Berg 
Sammankallande för uppfödargruppen:  Per Hermansson 
Sammankallande för tamfågelgruppen:  Maria Ahlström 
Ansvarig för IT:    Lena Danielsson 
Webmaster:    Lena Danielsson 
Bibliotekarie:    Rita Grandér 
Klubbmästare: Annika Smith 
Föreningens fotografer:   Thomas Brosset  
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Medlemmar  
Antalet medlemmar i föreningen var vid 2018 års utgång totalt 94 stycken 
fördelade på 69 fullbetalande medlemmar, 10 stödmedlemmar och 15 
familjemedlemmar. 

 
Medlemsmöten  
Ansvarig medlemsmöten: Styrelsen 
 
Innehållet i medlemsmötena har styrelsen försökt välja så att det skulle intressera 
både uppfödare och tamfågelägare. Under året har föreningen haft totalt 6 
ordinarie medlemsmöten och 3 stycken möten utanför det ordinarie schemat. Inget 
möte planerades i februari pga övriga aktiviteter inom föreningen som inföll under 
denna månad.  
 
Medlemsmöten 
Datum     Tema 
11 februari   Per Hermansson och Susanne Ohlén Bur- och voljärbygge. 
11 mars  Roger Paulsson berättade om sin fågeluppfödning. 

8 april  Tema: våra egna fåglar. 
13 maj     Britta Lindgren – Fåglars Beteende. 
7 oktober   Nisse Hildén – Varför gör fåglar som de gör. 

4 Nov.  Dan Svensson – visade filmer från Thomas samlingar 
3 December                   Julmötet: Caroline och Stefan visade bilder från  
                                                      parken Pairi Daiza i Belgien 
 
Möten utöver de ordinära medlemsmötena 
14 januari     Tema: Årsmöte, föredragare Thomas Brosset. 
22 juni  Sommarmötet hos Jenni 
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Resor  
Ansvariga för resor: Per Hermansson, Susanne Ohlén och Dan Svensson. 
 

Resor som arrangerats av GBF under:  

* 25 Februari, resa till Köge fågelmarknad  

* 16 Mars, Resa till DAK´s stora Dvärg- och Sparvpapegoj-utställning i 
Braedstrup.  

* 12 Augusti, DAK´s Sommar-möte på Jylland.  

* 10 November, Europautställning av husdjur, Duvor, Kaniner, burfåglar, höns, 
ankor mm.  

* 11 November Randers fågelmarknad.  

 

 
Hemsidan 
Ansvarig för hemsida: Lena Danielsson, webmaster  
Sociala media har underhållits av vår webmaster och av flera olika redaktörer som 
bidragit med rapporter och material. Vi har försökt att engagera medlemmarna mer 
i att skriva underlag till rapporterna så att de blir mer medlemsnära, och 
uppmuntrar även i fortsättningen deltagare att själva bidra med information i form 
av text- och bild-underlag till rapporterna. 

 

Vår webbsida, gbfhobby.se har varit aktiv under hela året, med publik information. 
På webbsidan har vi även lagt ut några rapporter från de olika aktiviteterna som har 
hållits.  

 

Facebook: 
Ansvarig för GBF´s Facebooksida: Lena Danielsson 

http://www.papegoja.org/
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Vår offentliga Facebooksida, GBF - Göteborgs Fågelförening - Västsveriges 
Fågelförening har fått många nya följare under året. Det som dragit ojämförligt flest 
nya besökare var inlägget om Toto, Virpis moluckkakadua som hon söker 
information om. Det inlägget nådde 21 295 personer, varav 3 782 personer 
interagerade i någon form, och det delades 104 gånger! Inlägget ledde dessutom till 
en artikel i GP samt till intervjuer i radio och TV (nyhetsmorgon). 
Antalet inlägg på sidan har varit i totalt, 55 st. 
 
Vår slutna grupp, GBF – medlemsforum, har 44 medlemmar. Flera inlägg har 
publicerats varje månad, och här har läsarna kunnat få lite mer utförliga rapporter 
från aktiviteterna än de vi publicerar på den offentliga sidan. De flesta inlägg görs 
av samma fåtal personer, så alla medlemmar uppmuntras till att publicera sina 
bilder och tankar på medlemforumet. 
 
 
Tamfågelgruppen  
Sammankallande för tamfågelgruppen: Maria Ahlström. 
 
Tamfågelgruppen har träffats 8 gånger under 2018. 
Datum 
21 januari, 4 februari, 15 april, 6 maj, 9 september,23 september, 4 november och 2 
december. 
Ett av tillfällena , 3 november, var på en lördag. De var väl besökta med många nya 
medlemmar som kom på besök. 
 
Föreningen deltog i en helgkurs hos Virpi Hellmark i Korpdalen. 
Den 18-19 augusti var 7 medlemmar där, på en kurs om fågelhållning och 
friflygning. 
Det var väldigt givande och gav mersmak. 
 
 

Uppfödargruppen  

Sammanställande för uppfödargruppen: Per Hermansson  

3 uppfödar-möten har hållits under året:  

http://www.papegoja.org/
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* 3 Mars hos Per Hermansson, där vi diskuterade årets resor och tittade på 
Bilder.  

* 24 Maj, hos Linn Jakobsson, där vi fick se hennes anläggning och en mängd 
olika fåglar.  

* 13 Oktober hos Christer Johansson där vi såg en av mångårig och känd 
fågelanläggning under avveckling.  

 
 

 

 
Medlemsförmåner  
 

o Flexipet, Peder Jonsson:   
Föreningen har 10% rabatt på alla burar/voljärer. 

 
o Agria:  

Alla fullbetalande medlemmar kan försäkra sina fåglar med 10% rabatt. 
 
o Zoologiska, Kaggeledstorget: 

Vi får vi 15 % rabatt vis köp av fågelfoder och tillbehör. 
 

o Zoonet, Ale Torg: 
Nettopriser på hela frösäckar 

 
o Zoocenter, Frölunda torg: 

10% rabatt på fågelrelaterade produkter. 
 
De resor och evenemang som föreningen anordnar, tex. fågelmarknader och 
utställningar, sker till självkostnadspris. Föreningen har också förmedlat 
kalciumpropionat till medlemmarna. 
 
Övriga aktiviteter 
Maria Ahlström har under året skickat ut post för att informera våra medlemmar, 
som inte har dator, om vad som händer i föreningen.  
 

http://www.papegoja.org/
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Föreningen medverkade Hagadagen för att  visa vår hobby.  
 
 
 
Danska Agapornisklubben (DAK ) 
Ansvariga DAK i GBF - Per Hermansson 
Per Hermansson kvarstår som kontaktperson för DAK´s region Sverige. 
 
Uppdraget innebär följande: 

o Att de svenskar som är intresserade av DAK`s verksamhet är välkomna att 
komma med frågor som de tycker är svårt att diskutera direkt till de danska 
representanterna. 

ABF 
GBF samarbetar med ABF och följande konstellationer räknas in som studiecirklar: 
Tamfågelgruppens träffar 
Medlemsmöten 
 
Biblioteket 
Ansvarig för biblioteket 2018 har varit Rita Grandér 
Föreningens har en del böcker gamla böcker kvar och som kommer att avyttras då 
informationen är föråldrad. Inga nya böcker har införskaffats under året och inga 
önskemål om inköp av nya böcker har inkommit. 
Föreningens bibliotek består av 3 årgångar av Parrot Magazine. Årgångarna av 
magasinet har lånats ut till medlemmarna.  
 
 
Styrelsen 2018  

http://www.papegoja.org/
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Bilaga 2 

Balans- och resultaträkning för 2018 

Göteborgs Fågelförening-Västsveriges 
Fågelförening 

 

 

Drift Verksamhetsåret 2017  
 

           
           

Intäkter   Utgifter  
   Medlemsavgifter 12500 

  
SF-avgifter 18980 

     
  

    
 Fika-försäljn på 

möten 750 
  

Möten, hyra, föreläsn 12548,66 
     

  
    

 ABF Stöd 1800 
  

Hemsidan 1615 
     

  
    

 
    

  

Kostnad Nordea 
företag 1289,5 

     
  

    
 

  15050 Kr    34433,16 Kr 
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2018 års Behållning -19383,16 Kr 

          

Resultaträkning 2018 

Ingående Fodringar / Skulder 0 Kr 

Ingående saldo Konto  2018-01-01 66640,59 Kr 

Ingående saldo Handkassa  2018-01-01 370 Kr 

Totalt Ingående Saldo 2018-01-01 67010,59 Kr 

          
Utgående Fodringar / Skulder 0 Kr 

Utgående saldo Konto 2018-12-31 47190,61 Kr 

Utgående saldo Handkassa 2018-12-31 370 Kr 

Totalt Utgående Saldo 2018-12-31 47190,61 Kr 

          

Resultaträkning 2018 -19820 Kr 
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Bilaga 3 
                                                                                                                                                                 

REVISIONSBERÄTTELSE 

 
 
 
Till årsmötet i Göteborgs Fågelförening, GBF. 

 
 
 
 

Undertecknad har utsetts att granska GBF:s räkenskaper för verksamhetsåret 2018. 
 

Jaghar studerat bokföringen och tillhörande verifikationer och finner desamma förda 
korrekt ochmedgodordning ochreda. 

Vad gäller föreningens aktu ell·a ekonomiska status hänvisar jagtilll<assörens rapport 
 

Det är min rekommendationatt årsmötet beviljar styrelsens fedamöt er ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret_2018 . 

 
 

Målsryd den 15 lanuari 2019 
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Bilaga 4 

Bestämmande av årsavgift 
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift för 2020, det vill säga: 

Seniormedlem 370 kr 
Juniormedlem 270 kr 
Stöd/familjemedlem 110 kr 

 

Styrelsen 2019-01-02 
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Bilaga 5 

Verksamhetsplan för 2019 
 
Medlemsmöten 
Vi har för avsikt att hålla medlemsmöten med lite längre mellanrum, men däremot 
öka på de olika evenemangen. Därutöver planeras sommarmöte. Mötena skall även 
fortsättningsvis ha ett innehåll som intresserar både uppfödare och tamfågelägare.  
 
 
Resor 
Ett antal resor kommer att anordnas i Uppfödargruppens regi och erbjudas till 
samtliga medlemmar under året. En resa till Korpdalen planeras att genomföras 
under somaren. 
Information kommer även fortsättningsvis att läggas ut på hemsidan och via mail 
och brev.  
 
Hemsidan 
Vi fortsätter arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad då den är en viktig 
marknadsföringsstrategi för föreningen. Vi önskar oss att fler medlemmar skall 
presentera sig och sina fåglar på hemsidan, speciellt sedan medlemmarnas 
fågelinnehav inte längre syns i medlemsregistret.  Det finns också utrymme för 
enskilda medlemmars artiklar, berättelser, filmer och bilder.  
 
Tamfågelgruppen 
Friflygningar kommer att fortsätta under året. Planerade datum läggs ut på 
hemsidan och annonseras på Facebook.  
 
Uppfödargruppen 
Inriktningen i gruppen fokuserar på utställningar, marknader och besök hos 
uppfödare i Sverige och Danmark. Detta är tänkt att skapa och uppmuntra 
kontakter med olika föreningar och uppfödare samt är en möjlighet för den som är 
intresserad av uppfödning att skaffa sig värdefull inspiration. 
 
Facebook 
Forumet kommer att vara endast för GBF´s medlemmar.   
Den officiella sidan kommer även fortsättningsvis att vara föreningens 
”reklampelare” på facebook för vår verksamhet. 

http://www.papegoja.org/
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Medlemsförmåner 
De förmåner som föreningen kunnat erbjuda under 2018, fortsätter även under 
2019. 
 
Danska Agapornisklubben (DAK ) 
Per Hermansson fortsätter som kontaktperson även för 2019. 
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Bilaga 6 

Budget för 2019 
 

Göteborgs Fågelförening- Västsveriges Fågelförening 

Budget verksamhetsåret 2019 

             
             Intäkter  Utfall  Utgifter 

  Medl.avgift. 
22/67st 27210 

 
9790 

 
SF medl.avg. 67 st 17420 

    
 

  
 

    
Fika medl.möten 3500 

 
2000 

 
Fika medl.möten 1500 

    
 

  
 

    
Års/sommar/jul-
möte 4000 

 
-1000 

 

Års/sommar/jul-
möte 5000 

    
 

  
 

    
    

 
-4500 

 
Lokalhyror/föredrag 4500 

    
 

  
 

    
    

 
-4000 

 
Resor 4000 

    
 

  
 

    
    

 
-2500 

 
Porto, brev, mm 2500 

    
 

  
 

    
    

 
-1650 

 
Hemsid kostnad 1650 

    
 

  
 

    
Kalciumpropionat 1000 

 
-1500 

 
Kalciumpropionat 2500 

    
 

  
 

    
ABF- bidrag 3500 

 
3500 

 
    

    
 

  
 

    

  39210  140    39070 
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                                                                                                           Bilaga 7 

Valberedningens förslag till styrelse för 2019 
 

Ordförande  Rita Grandér  Omval 2 år 

Sekreterare  Isabella Stenmark  Fyllnadsval 1 år 

Kassör  Linn Jakobsson  Omval 2 år 

Suppleant  Susanne Ohlén  Nyval 2 år 

Suppleant  Stefan Sjöström  Nyval 2 år 

 

Följande styrelseposter är inte valbara 

Ledamot   Maria Ahlström  1 år kvar 

Ledamot  Per Hermansson  1 år kvar 

Suppleant  Lena Danielsson  1 år kvar 

Suppleant  Christer Johansson  1 år kvar 

 

Övriga poster 

Revisor  Inger Johansson  Omval 1 år 

Revisorsuppleant Caroline Utkovic  Omval 1 år 

http://www.papegoja.org/
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