
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 2 november 2017 kl. 19.00. 

Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 

Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Magnus Lanner, Larsgunnar Nilsson, Åke 

Nilsson.  

 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

 Ulf Edberg valdes till ordförande för mötet. 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 Till justeringsman valdes Torgny Berntsson 

  

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Beslutsuppföljning 

Skrivelse om skyddstider för berguv. 

Skrivelse skickad till SOF med begäran om hjälp för att få igenom helårsskydd för 

berguvslokaler. Daniel Bengtsson har kontakt med Länsstyrelsen i Kalmar, där Helena 

Lager ställer sig positiv i frågan. Vi avvaktar även svar på skrivelse som SOF skickat till 

Naturvårdsverket. 

 

§ 5 Ekonomi 

 Budgetförslag för 2018 samt kontosaldo, se bilaga 1. 

 

§ 6 Tidskriften 

Nr: 4 kommer i december.  

Beslut: Att erbjuda prenumeranter att gå över till digital tidskrift fr.o.m. nr:1 -18 och få 

de senaste 5 åren digitalt, i PDF-format. Fågelrapporten ska dock ges ut som 

papperstidning. 

Nr: 1 2018 ansvarar Västerviksklubben för. 

 

§ 7 Fågellokaler i östra Småland 

Mobilapp med Svenska fågellokaler. Lokalklubbarna får skicka in sina förslag till loklaer 

som ska vara med. 

 

§ 8 Kungsörnsymposium 

Larsgunnar och Kent Gullqvist från Tjust deltog i symposiet i Kungälv 13-15 oktober. 

Några punkter som kom upp. 

Blyförgiftning stort problem. Blyammunition. 

Örnpredation på ren. 

Faunakriminalitet. 

Färgmärkning av örn. 

Danska GPS-studier av Havsörn. 

Inventeringsresultat 2017 

 

§ 9 Nytt från lokalklubbarna 

 Oskarshamn: 

Länsstyrelsen dragit igång projekt att avverka på öar i ytterskärgården. Figeholms 

båtklubb har protesterat mot detta och vill ha med sig OBF. Man har ringbarkat lövträd, 

tagit ner 100-årstallar och förstört berghällar genom att elda upp träd och ris på dem. Allt 

detta för att återskapa hur öarna såg ut en gång i tiden. 

 



 Hultsfred: 

 Skrivelse till kommunstyrelsen och fått stopp på ett förslag om skyddsjakt på kajor. 

  

 Västervik: 

Vinö säteri är till salu. Hur kommer detta att påverka Uknöområdet som tillhör dess ägor. 

Kan man få till stånd ett skydd av området, förslag fanns redan 1977 men fullföljdes 

aldrig.  

Man har fångat och ringmärkt den första taigasångaren. Ugglekväll vid Uknö under 

hösten. Det kom 40 personer som var med och fångade ugglor i nät, bl.a. en jorduggla.  

 Man har startat en nybörjarkurs i fågelskådning med 22 deltagare.  

 Träff för skydd av tjäderspelsplatser.  

 

 Nybro-Emmaboda: 

 Man har tillverkat och satt upp strömstareholkar. 

Resa till Bjärehalvön i oktober. Man såg bl.a. sulor. Storlabb, islom, klykstjärtad 

stormsvala, toppskarv och tretåig mås. 

 

§10 Inkommen post 

 Från Dennis Kraft ang. landsdelsmöte 26-26 november. 

 EON Beslut om tillstånd för kraftledning Hageskruv-västra Nybro. 

 

§11 Övriga frågor 

Preliminära kommande mötesdatum. 18 januari och årsmöte 8 april. 

 

§12 Nästa möte 

 18 januari 2018 

  

 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: Torgny Berntsson_________________________  


