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Så var det dags för ett nytt årsmöte. Rita startade 
upp mötet och önskade oss välkomna. Sedan valde 
vi mötesordförande. Eftersom de två senaste årens 
mötesordförande, Folke, hade rymt till USA, fick 
Dan Svensson rycka in; en favorit i repris. Dan 
skötte ordförandeklubban med den avspända 
auktoritet som är hans egen. 
Susanne blev som väntat sekreterare. Thomas 
Brosset och Björg Jansson valdes såväl till justerare 
som rösträknare och sedan var mötet i full gång. 
En viktig del var att stadgarna blev förändrade. Inte 
förändrade till innehåll egentligen, utan mera 
distinkta och lite modernare. Efter några små 
ändringar som ordinarie föreningsstämman(som 
det nu heter) beslutade om, godtogs 
stadgeändringarna enigt. 

 
Det mesta gick på räls men det var ett par små 
malörer, lite typiskt för vår ganska älskvärda 
förening. Oförutsedda händelser är en utmaning 
och är till för att lösas, så även den här gången. 
Revisorn hittade inte sin revisionsberättelse och ett 
intensivt bläddrande bland föreningspärmens 
papper bröt ut. Den återfanns på den plats där den 
skall vara och så lästes den upp för alla 
medverkande.  
En del i verksamhetsplanen är att antalet Flygblad 
minskas till två per år; mer hinner inte 
styrelsen/Rita med. Månadsbladet kommer istället. 
 

Budgeten godkändes. Årsavgiften för fullbetalande 
behålls, men stödmedlemsavgiften höjs med 10Kr 
till 110Kr. Det beror på följande: en fullvärdig 
medlem betalar 370Kr per år. Av dessa går 260 kr 
till förbundet för tidning och dess verksamhet, 
resten 110Kr är bidrag till föreningens verksamhet.  

Efter att ha valt revisor, Thomas Brosset, och 
revisorssuppleant, Dan Svensson, och 
valberedningen, Folke Ahlström och Dan Svensson, 
avslutades mötet och vi gick ner för en välbehövlig 
rast. 

 
Där väntade två smaskiga smörgåstårtor som delar 
av styrelsen hade gjort kvällen innan. Och goda 

kakor förstås. Vi fikade och pratade och hade 
riktigt trevligt, som vanligt. 

Per och Alison fixar smörgåstårtor 

 

Det färdiga resultatet 

 
Sedan var det dags för Thomas att visa Medh 
Halaoutes filmer om fåglar i Indonesien och västra 
Australien. Tyvärr kunde inte Medh vara med själv 
och visa dem men Thomas var en alldeles utmärkt 
ersättare. 

 

Förberedelser inför Thomas föredragshållande 

http://www.papegoja.org/
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Datorer och teknik är ibland lite opålitliga och 
tekniken var inte riktigt med oss när Thomas skulle 
visa filmerna. Föreningen har tur att det finns IT- 
kunniga medlemmar. En av dem är Stefan som 
efter att använt sina ”magic fingers” fick igång den. 
Tack Stefan. 

 

De magiska fingrarna 

 

Äntligen fick vi se Medhs filmer och nu vet jag 
skillnaden på Carnaby's kakadua och den 
vitstjärtade. Det hänger på övernäbben och ljuden; 
Carnaby's har kortare övernäbb och låter lite 
annorlunda. 

 

 

 

Thomas in full action med hjälp av Stefan 

 

Medh med en sotkakadua 

Så småningom var det dags att gå hem och vi drog 
oss lite motvilligt. Nästa gång vi ses är den 14 
februari. 

 Giftiga växter 

Väl mött då, Maria 
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