
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 1 februari 2018 kl. 19.00. 

Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 

Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Larsgunnar Nilsson, Lars-Olof Eriksson,  

Tommy Larsson Åke Nilsson, Jan Ottosson, Jan Brenander.  

 

 

§ 1 Val av mötesordförande 

 Tommy Larsson valdes till ordförande för mötet. 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 Till justeringsman valdes Ulf Edberg 

  

§ 3 Dagordningen godkändes. 

    

§ 4 Beslutsuppföljning 

Inga beslut att följa upp. 

 

§ 5 Ekonomi 

 Kontosaldo, se bilaga 1. Ett underskott för 2017 kommer att täckas av tidskriftsfonden. 

Lars-Olof fördelar om. 

 

§ 6 Tidskriften 

Nr: 1 på gång. Tjustklubben ansvarar. 

Portot är höjt till 9 SEK för ett frimärke vilket innebär en dramatisk höjning av kostnad 

för utskick. 

Ca. 20st har anmält att de vill ta emot tidskriften digitalt. 

Rapportkommittén håller på med sammanställning till Fågelåret. 

Åke framförde att raritetsblanketterna ofta är slarvigt ifyllda och i många fall inte 

inlämnade varför vissa rariteter inte kan behandlas. Åke skriver om detta i kommande 

tidskrift. 

Förslag på ett skogstema i någon kommande tidskrift då Jan Brenander, kunnig inom 

området finns att tillgå. 

 

§ 7 Styrelsen förslag på årsavgift för 2019 

Styrelsen föreslår att avgiften för 2019 ska vara oförändrad 150 SEK. 

 

§ 8 Årsmöte 2018 

Kommer att hållas lördag 7 april 2018 kl. 11.00. Vinö Säteri. 

Kl. 9.00 kan de som vill samlas vid Uknö fågellokal för en mindre exkursion innan 

förhandlingarna. 

 

§ 9 Person med rätt att underteckna skrivelser 

Då föreningen står utan ordförande ska en person utses som har rätt att underteckna 

skrivelser i föreningens namn så länge vi är utan ordförande. 

Beslut: Styrelsen beslutade att utse Tommy Larsson. 

   

§10 Lerviks vindpark 

Det finns en ny ansökan om att få anlägga vindkraftverk vid Lervik, Västerviks kommun. 

Tjust ornitologiska förening vill ha med Ösof i ett överklagande då området hyser ett av 

Kalmar läns största tjäderspel och mycket spelande nattskärror. Larsgunnar skriver 

överklagandet och Tommy skriver på för Ösof. 

  



§11 Nytt från lokalklubbarna 

 Hultfred: Inget att rapportera. 

 

Nybro-Emmaboda: Har ett fungerande utbyte av tidskrifter med angränsande 

lokalklubbar. Både på papper och digitalt. Planerad vindkraftspark i gränsområdet mellan 

Högsby, Mönsterås och Nybro kommuner. Planerat område skär in i ekoparken Hornsö. 

Ulf skriver ett överklagande till länsstyrelsen. 

 

Oskarshamn: Jan Brenander rapporterade om en planerad avverkning i naturskog mellan 

Tuna och Vena. Skogsstyrelsen hade dock stoppat den. 

Jobb pågår med en översiktsplan för Oskarshamns kommun. 

 

Västervik: Uggleprojekt fortsätter. Strömstareprojekt går bra, 33 ringmärkta i vinter. Man 

jobbar med ett skydd för Uknöområdet. Haft möte med Skogsstyrelsen på en avverkad 

tjäderspelsplats. Holk uppsatt vid sjukhuset för pilgrimsfalk. Hållit föredrag om berguv 

på Valdermarsviks gymnasium. Skrivit yttrande om planerad vindkraftpark vid Lervik. 

Hållit kurs i hur man jobbar i Artportalen. Stig Wester till minne, en hängiven ornitolog 

som gått ur tiden. 

 

Kalmar: Inget att rapportera. 

 

§12 Riksstämma 2018 

 Årets riksstämma går av stapeln 14-15 april.  

 Ingen från styrelsen har möjlighet att närvara. 

 

§13 Inkommen post 

Daniel Bengtsson SOF, efterfrågar synpunkter på huruvida Södra skogsägarna lever upp 

till FSC-kraven. Jan Brenander skriver svar. 

Brev från SOF:s valberedning inför årsstämman. 

Trafikverket, Trafikbuller i naturmiljö.  

 

§14 Övriga frågor 

Jan Brenander deltagit i sektorsmöte med Skogsstyrelsen. 

Regeringen har avsatt 200 miljoner SEK till nyckelbiotopsinventering 2018-2027. 

 

Socialvärden: Kommuner kan få pengar till skydd av tätortsnära områden värda att 

skydda. 

 

§15 Nästa möte 

 Efter årsmötet 7 april. 

  

 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: Ulf Edberg_________________________  


