
Motion: Firande av MOF 20 år våren 2020, bifall 
önskas
• Arbetsgruppen önskar 2019 årsmötes bifall för ett 20 årsfirande under 

våren 2020. (Tidpunkt, kostnad och förväntat innehåll)

• Firandet planeras vara en festlig aktivitet. Aktiviteten kommer att belasta en del av 

föreningens kapital och eventuellt även inkludera en avgift för de som deltar. 

Kapitalet belastas under 2020, dvs kan belasta föreningen innan nästa årsmöte. 

• Arbetsgruppen skall löpande rapportera till den kommande styrelsen. 

• Bifallet rör tidpunkt för firandet (20 år firas under 2020), förväntat innehåll (i övrigt 

denna presentation), en budgetram för maximalt nyttjande av föreningens kapital 

(20.000 kr eller vad som fastställs vid årsmötet) samt maximal jubilee-avgift för 

deltagande i firandet (500 kr eller vad som fastställs vid årsmötet).

• I det fall 2019 årsmöte inte ger bifall upplöses arbetsgruppen.



Festligheten
• Det föreslagna arrangemanget är en festlig middag med uppskattningsvis 50 gäster. Inbjudna är MOF medlemmar 

med respektive, ett antal tidigare aktiva medlemmar och några hedersgäster. 

• Tillfället blir under senvinter eller våren 2020 en kväll fredag, lördag eller söndag i en trevlig lokal.
Kvällen planeras sträcka sig från 17:00 till 22:00.

• Middagen blir vid dukat bord med servering. Kvällen inleds med en alkoholfri välkomstdrink och mingel. Maten 
föreslås bli en tre-rättersmiddag och serveras vid bordet så att sällskapet kan fortsätta att umgås. Till maten 
serveras 2 glas vin alternativt öl eller alkoholfria val. Efter maten serveras kaffe. 

• Under middagen görs några få avbrott för presentationer av de gångna årens historik, med bilder och tal. 
Möjlighet bör finnas att visa upp material, bilder, böcker etc som lockar till samtal i festlokalen.

• Detta blir ett av årets tillfällen som ger oss möjlighet att marknadsföra föreningen och fågelintresset, varför vi 
bjuder några lokala hedersgäster. Emedan medlemsgäster och övriga inbjudna betalar en viss jubilee-avgift så 
står föreningen för hedersgästernas middag. 

• Anmälan till festen görs i god tid innan så att val av dryck och eventuella specifika krav gällande maten kan 
tillgodoses.

• Beroende på val av lokal och tidpunkt på våren skulle festligheten kunna kombineras med en skådaraktivitet.



Ekebyhovs slott, med catering
• Innehåll: Trevlig plats, middag och umgänge, presentation av historik, liten utställning 

och viss möjlighet till framtidsprägel/marknadsföring. Viss men begränsad 
skådarmöjlighet 

• Budget: 37.900 kr varav
9.600 kr fast kostnad (lokal, dukning, mininivå av personal),

25.200 kr mat; beroende på antal gäster. 50 kuvert+ á 503 kr
3.100 kr dryck; beroende på antal gäster och val av dryck. 62 kr per person i 

medel (välkomstdryck samt vin/öl/alkoholfritt)

• Möjlig fördelning: 18.000 kr ur MOF’s kapital (inkl avgift för 3 hedersgäster)
12.000 kr 30 st medlemmar á 400 kr avgift (350 om bordsvatten)

8.000 kr 17 st ickemedlemmar á 470 kr avgift(420 om bordsvatten)

• Förberedelser för arbetsgruppen: planering, förberedelse, program med presentationer 
dock ej matlagning, servering eller städning.

• Föreningen behöver bli medlem i Ekebyhovs slotts intresseförening, 200 kr per år.


