Protokoll årsmöte i Save the Orangutan Sverige
Datum: 19 maj 2020
Plats: Digitalt möte
1. Mötet öppnades och Jakob Lind hälsade de närvarande välkomna. Han
informerade om hur mötet ska genomföras då det är första gången som
det sker digitalt. Styrelsen, generalsekreterare och sekretariatet
presenterades.
2. Till mötesordförande valdes Jakob Lind, till mötessekreterare valdes Ulrika
Lamberth och till justeringsmän valdes Johanna Gittne och Anna Chiara
Wohl.
3. Det konstaterades att årsmötet blivit behörigen utlyst. Enligt Save the
Orangutans stadgar ska årsmötet inkallas skriftligen med minst 3 veckors
varsel och annonseras på föreningens hemsida. Inkallelse till årsmötet
skickades per e-post till alla deltagare den 27 april 2020 och lades även ut
på hemsidan och har därmed behörigen utlysts.
4. Dagordningen för årsmötet godkändes.
5. Röstlängden fastställdes och återfinns i bilaga 1. Då mötet genomfördes
digitalt skedde röstning via chatten.
6. Jakob Lind föredrog å styrelsens vägnar verksamhetsberättelse för
föregående år enligt årsredovisningen.
7. Jakob Lind föredrog för styrelsens räkning den ekonomiska berättelsen för
föregående år enligt årsredovisningen.
8. Revisorerna föredrog revisionsberättelsen som var utan anmärkningar.
Revisorerna tillstyrkte att årsmötet beviljar ansvarsfrihet åt styrelsen för det
gångna året.
9. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
10. Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
11. Generalsekreterare Hanne Gürtler föredrog föreningens verksamhet under
2019 och visade den broschyr som tagits fram för att beskriva vad
föreningen åstadkommit under året och inom vilka områden arbetet
fokuserats.
12. Förslaget om ändringar av organisationens stadgar gällande medlemskap

bifölls av årsmötet. Detta innebär att den nya lydelsen i stadgarna är som
följer:
§ 5 Medlemskap
1. Alla som accepterar föreningens syfte och mål kan bli medlem i
föreningen.
2. Skillnad skall göras mellan medlemmar, finansiella donatorer och
löpande bidragsgivare till någon av föreningens program.
3. Medlemskap kan ansökas om via hemsidan eller genom att kontakta
sekretariatet. Inträde i föreningen som medlem sker i samband med
betalning av medlemsavgiften till föreningen. Medlemskap är gratis för
dem som registrerat ett löpande bidrag till någon av föreningens
program.
13. Årsmötet beslutade om budget i enlighet med styrelsens framlagda
förslag. Då justeringarna av stadgar under punkt 7 godkänts föreslogs
medlemsavgiften vara 100 kr/år, vilket godkändes av mötet.
14. Jakob Lind och Ulrika Lamberth omvaldes som styrelsemedlemmar
Intill tiden för nästa årsmöte består styrelsen således av:
Jakob Lind (ordförande)
Ulrika Lamberth (vice ordförande)
Birk Andersson (kassör)
Johanna Gittne (ledamot)
Anna Wohl (ledamot)
Jakob Lind uppmanade även medlemmar att tipsa föreningen om de
känner till ytterligare personer, sig själva eller andra, som skulle vilja vara
en del av styrelsen.
15. Omval skedde av auktoriserad revisor Robert Lundström (Revideco) och
lekmannarevisor Carl Johansson enligt valberedningens förslag.
16. Till valberedning omvaldes Katarina Hjärtonsson samt Jennie Byström.
17. Inga motioner från medlemmar hade inkommit till årsmötet.
18. En film om arbetet med att rädda orangutangerna på Borneo visades.
19. Övriga frågor. Generalsekreterare Hanne Gürtler berättade om hur man
arbetar på Borneo för att förhindra spridning av covid-19 bland
orangutangerna. En fråga ställdes om orangutangerna kan få covid-19.
Det finns omfattande vetenskapliga bevis för att orangutanger och andra
människoapor är känsliga för de virus och bakterier som förorsakar

luftvägssjukdomar hos människor. Detta gäller bland annat vanlig
förkylning, som också orsakas av ett coronavirus, influensa och tuberkulos.
Därför kan SARS-CoV-2, det nya coronaviruset som orsakar COVID-19
hos människor, också utgöra ett hot mot orangutanger. Det finns dock
ännu inga dokumenterade fall av sjukdomen hos orangutanger.
20. Årsmötet avslutades.
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