
 

 
Kallelse till årsmöte i BatLife Sweden 
I samband med årsmötet ordnas exkursioner, workshop kring artbestämning av fladdermöss, 
föredrag om guidning samt om lagrade fladdermusljud som finns på Naturhistoriska museet i 
Göteborg.  

BatLife Sweden är en ideell och oberoende förening. Vi hoppas att föreningen på sikt skall 
kunna bidra till ett ökat kunskapsutbyte och engagemang om fladdermöss och vara en 
plattform mellan Sverige och andra länder, mellan professionella i Sverige samt mellan 
amatörer.  

Tid och plats för årsmöte, BatLife Sweden: Hela träffen pågår från kvällen den 26 till den 28 
juni 2020. Själva årsmötet äger rum den 27 juni klockan 10-12.30 i Röddinge som ligger i 
Fyledalen mellan Sjöbo och Tomelilla. Vi håller till i byns gamla skola. Vi återkommer med mer 
detaljerad vägbeskrivning samt tips om logi.  

Anmälan till årsmötet och övriga aktiviteter görs via mail till batlifesweden@gmail.com senast 
den 21 juni. Meddela även vilka dagar ni deltar. 

Program  
Fredagen den 26 juni  

19.30-20.00 Samling, fika 

20.00-21.00 Presentation av deltagarna, diskussion om utrustning mm 

21.00-01.00 Exkursion. Alla medlemmar är välkomna att delta, såväl nybörjare som erfarna. 
De ljud som spelas in kommer vi att analysera tillsammans på söndagen. 

Lördagen den 27 juni  

09.30-10.00 Fika 

10.00-11.30 Årsmötesförhandlingar (se nästa sida) 

11.30-12.30 Diskussion om föreningens framtida projekt 

12.30-13.30  Lunch (på egen bekostnad) 

13.30-14.00 Ljuddatabas på Naturhistoriska museet i Göteborg, Magnus Gelang 

14.00-15.00 Hur man genomför lyckade fladdermusguidningar, Cecilia Wide 

15.00-15.30 Fika 

15.30-16.30 Hur man genomför lyckade fladdermusguidningar, Stefan Viktorsson 
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16.30-17.00 Avslutande diskussion 

18.00-19.30 Middag (på egen bekostnad) 

21.00-01.00 Exkursion för medlemmar 

Söndagen den 28 juni (Endast för medlemmar) 

09.30-10.00 Fika 

10.00-12.00 Gemensamma ljudanalyser. Vi analyserar de ljud som spelades in under 
exkursionerna på fredag och lördag. 

12.00-13.00 Lunch (på egen bekostnad) 

13.00-14.30 Gemensamma ljudanalyser och slutdiskussion 

14.30-15.00 Fika 

15.00  Avslutning 

Årsmötesförhandlingar  
Årsmötesförhandlingen är den formella delen av årsmötet där föreningen går igenom de 
punkter som krävs enligt stadgarna. Alla är välkomna att delta på årsmötesförhandlingar och i 
diskussionen. För att kunna delta i omröstningar eller bli vald till styrelsen måste man dock 
vara medlem senast 30 dagar innan årsmötet, alltså 28 maj.  

Dagordning för årsmötesförhandling 
1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt). 

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

5. Fastställande av dagordning. 

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
räkenskapsåret. 

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
/räkenskapsåret. 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 

9. Fastställande av medlemsavgifter. 



 
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande 

verksamhets-/räkenskapsåret. 

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från 
medlemmarna (motioner). 

12. Val av 

a) föreningens ordförande för en tid av 1 år. 

b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. 

c) eventuella suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid 
av 1 år. 

d) 1 revisorer jämte eventuella suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte 
styrelsens ledamöter delta. 

e) 1–2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år 

13. Justering av stadgarna (förslaget kommer att skickas ut till alla medlemmar en vecka 
innan årsmötet). 

14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk 
eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om 
den inte varit med i kallelsen till mötet. 
Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet. 

Vem får komma på årsmötet? 
Alla som är intresserade av fladdermöss är välkomna på årsmötet, man behöver inte vara 
medlem i föreningen för att delta, men för att få rösta på årsmötet måste man vara medlem 
(se mer information nedan). Exkursionerna och ljudanalyserna på söndagen är endast för 
medlemmar, men det går bra att bli medlem under årsmötet.  

Så blir du medlem i föreningen BatLife Sweden 
Medlem blir du genom att sätta in 200 kr på plusgiro 94 78 22-3. Som meddelande anger du 
MA 20 (som betyder medlemsavgift för 2020) tillsammans med ditt namn. 

Skicka dessutom dina kontaktuppgifter till vår e-postadress batlifesweden@gmail.com.     

Så får du rösträtt på årsmötesförhandlingen 
I stadgarna står följande:  

Medlem som har betalt medlemsavgiften senast 30 dagar före mötet och under 
mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte 



 
utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på 
mötet. 

Du bör alltså betala medlemsavgiften så att den senast finns på föreningens plusgirokonto 
den 28 maj. 

Viktiga handlingar inför årsmötet 
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med 
budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas 
tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet (20 juni). Dessa handlingar 
kommer därför att skickas ut via mail till medlemmarna senast en vecka före årsmötet och 
vissa av handlingarna kommer även att läggas ut på hemsidan. 

Motioner 
Förslag från medlemmar (motioner) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före 
årsmötet (30 maj). Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslagen. 

Föreningens styrelse 
Den nuvarande styrelsen för föreningen valdes vid det extra årsmötet i Jönköping den 16 november 
2019. Styrelsen består av Johnny de Jong (ordf.), Lara Millon (kassör), Johanna Kammonen 
(sekreterare), Alexander Eriksson (finanseringsansvarig) och Bo Ljungberg (medlemsservice & info). 

Om föreningen BatLife Sweden 
Från stadgarna:  

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet för att öka kunskaperna om 
fladdermöss. Arbetet bedrivs i form av opinionsbildning, kunskapsuppbyggnad, nationell 
och internationell samverkan samt genom att driva projekt med särskild målsättning att 
skydda fladdermöss och fladdermössens habitat i Sverige. Föreningen vänder sig till 
människor i alla åldrar. 

Kontakt 
Har du frågor om programmet vänligen kontakta: 

Johnny de Jong, Ordförande i BatLife Sweden 

E-post: johnny.de.jong@slu.se, Telefon: 070-227 19 14 

Webbsida: www.batlife-sweden.se  
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