
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 20 augustil 2015 kl. 19.00. 

Plats: ETEC, Oskarshamn. 

Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Jan Ottosson, Magnus Lanner, 

Tommy Larsson, Lars-Olof Eriksson, Åke Nilsson samt Katarina Tapper från Studiefrämjandet.  

 

 

§ 1 Val av justeringsman 

 Till justeringsman valdes Lars-Olof Eriksson. 

  

§ 2 Dagordningen godkändes. 

    

§ 3 Beslutsuppföljning 

Hemsidan. Det har varit problem med att få till ett möte med SOF-representant för 

att lägga upp hemsidan. Möte inplanerat fredag 28 augusti. 

 

Budget och inventarielista till revisorer. Då vi inte har några inventarier krävs ingen 

lista. Lars-Olof skall arbeta fram en budget till nästa möte. 

 

Stadgar. Ulf skriver in förslag till komplettering av stadgar till nästa möte. 

 

§ 4 Ekonomi 

 Fortfarande god, se bif. kassarapport, ekonomi men tillgångar sjunker sakta då enda 

inkomstkällan är prenumerationsavgifter och antalet prenumeranter minskar år från 

år. 

 Lars-Olof framförde önskemål från revisorer att vi skull skaffa ett lite modernare 

bokföringsprogram. Lars-Olof fick i uppdrag att titta på detta och lägga fram förslag 

till nästa möte.  

 

§ 5 Tidskriften 

Nummer två är på gång, kommer under september. Det har varit lite problem med att 

få fram underlag till fågelrapporten från Artportalen. 

Portot för utskick av tidskriften har blivit dyrare då Föreningsbrev inte finns längre. 

Åke presenterade en idé om att göra tidskriften helt digital men det var inget som 

övriga gillade.  

 

§ 6 Kommunombudsfrågor 

 Inga frågor fanns att ta upp. 

  

§ 7 Rrk-frågor 

 Inga frågor fanns att ta upp. 

 

§ 8 Valberedningsfrågor 

 Inga frågor fanns att ta upp. 

  

§ 9 SOF:s årsmöte 2015 

Ulf redovisade lite från SOF:s årsmöte 16-19 april. Protokoll från årsmötet är också 

utskickat till alla i styrelsen från SOF:s kansli. 

 

 



§10 Skogsdag 

Förberedande möte 26 augusti kl.18.00, S:t Sigfrid. Ulf har kollat med 

skoggrupperna i Oskarshamn och Nybro som kommer att delta med några personer. 

Han har även bjudit in Nybro-Emmabodaklubben. 

 

§11 Lusserally 2015 

 Ett lusserally kommer att arrangeras den 12 december. 

 

§12 Mötesdagar 2016 

 21 januari, årsmöte 31 mars i Nybro, 25 augusti och 10 november. 

 

§13 Inkommen post 

  – Fokus Landsbygd nr 3, 4 och 5 2015 

  – Länsstyrelsen Örebro om åtgårdsplan ortolansparv, Ulf skrivit svar. 

  – Lars G Petersson om förekomsten av ortolansparv i Kalmar län. 

 – Christer Johansson om Artskydd i skogen 

 

– Remiss FSO Solberget i Ukna-Torp, Västerviks kommun. Ulf svarat på remissen 

som gäller en bergssida som används av klättrare. 

   

  – Daniel Bengtsson SOF:s synpunkter på planerad vindkraftspark i Bruzaholm. 

  – Protokoll från SOF:s styrelsemöte 14-15/3 och konstituerande styrelsemöte 19/4 

 

– SOF, Dennis Kraft utvärdering av SOF:s årsmöte och en förfrågan om ytterligare 

möten med regionalklubbarna. Ulf skriver svar. 

 

– Svensk fågeltaxering, 2st årsrapporter för 2014. 

 

§14 Övriga frågor 

Tommy Larsson  

Resultat projekt göktyta 2015, se bilaga. Tommy jobbar vidare under 2016. 

Berguvprojektet. Det finns nu två avelspar, båda i Virserum. Det blev 0+2 ungar 

under 2015. Totalt ringmärket 14 ungar 2015. Det är framförallt i skärgården och 

dom östra delarna av länet som det går bra för berguven. Hultsfred hade 1 häckning 

annars inga andra kända i inlandet. 

 

Kristina Tapper från Studiefrämjandet informerade och visade deras hemsida. Hon 

presenterade några utbildningar för föreningsfunktionärer och cirkelledare. Det 

kommer att bli några utbildningstillfällen för dom som är intresserade och vill lära 

sig att använda ”Artportalen”, troligen i Kalmar och Hultsfred. 

En kurs ”Vindkraft på rätt plats” kommer att hållas i Kalmar 20 september. 

 

§15 Nästa möte 

Torsdag 5 november kl.19.00. Etec, Oskarshamn- 

 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: 

 

_____________________   

Lars-Olof Eriksson   


