
Protokoll fört vid styrelsemöte i Östra Smålands 

Ornitologiska Förening 

 

 

 

Tid: 2018-05-03 

Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 

Närvarande: Torgny Berntsson, Ulf Edberg, Lars-Olof Eriksson, Magnus Lanner, Tommy 

Larsson, Larsgunnar Nilsson, Åke Nilsson samt Jan Ottosson. 

 

§ 1 Ordföranden Åke Nilsson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Till mötessekreterare valdes Tommy Larsson. 

§ 3 Till att justera protokollet valdes Lars-Olof Eriksson. 

§ 4 Konstituering. Till vice ordförande valdes Magnus Lanner, sekreterare Jan 

Karlsson och kassör Lars-Olof Eriksson. Till firmatecknare för Östra Smålands 

Ornitologiska Förening verksamhetsåret 2018 valdes Åke Nilsson, 630912-

2973, och Lars-Olof Eriksson, 660805-7193. 

§ 5 Beslutsuppföljningar. Här behandlades motionen gällande bildandet av 

Smålands Ornitologiska Förening, Styrelsen beslutade att samtliga ledamöter i 

styrelsen arbetar med att till nästa möte (23 augusti) ta fram argument som talar 

för och emot samt alternativa lösningar för uppgående i en förening för hela 

Småland. Till mötet inbjuds även ledamöter från lokalklubbarnas styrelser. 

§ 6 Ekonomi. Kassören presenterade räkenskaperna och det kunde konstateras att 

det i dagsläget finns 103.333.97 i föreningens kassa. 

§ 7 Tidskriften. Efter sommaren kommer nr 2 ut och den innehåller fågelrapporten 

för observationer gjorda 2017. Nr 3 kommer att innehålla en hel del från 

skärgårdens häckningsresultat i år, men också en hel del material om skog och 

skydd av värdefulla skogsområden. 

§ 8 Nytt från lokalklubbarna. Nybro-Emmaboda Fågelklubb rapporterade bl.a. 

att man är på god väg att få ett fågeltorn på den fina fågellokalen Gangsmad. 

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb har tillsammans med ÖSOF lyckats stoppa 

aktiviteterna, som Länsstyrelsen godkänt, som haft till syfte att förhindra 

häckningar av storskarv invid Timmernabbens samhälle. Man rapporterade 

också att arbetet i Målsjön fortsätter, bl.a. har en spång ut i vattnet anlagts. Tjust 

Fågelklubb rapporterade bl.a. att man i Målserum har arbetat med framgång för 

att en våtmark håller på att anläggas utanför Västervik. Ärendet som gäller 

uppförandet av vindkraftverk i Tribbhult har bordlagts. Anläggandet av 

vindkraftverken som skall byggas vid Lervik kommer att överklagas av Tjust 



Fågelklubb tillsammans med ÖSOF. Man arbetar också med berguvsinventering 

samt inventeringar av bl.a. tjäder och artskydd för våra skogsfåglar. 

§ 9 Inkommen post/skrivelser. Från Länsstyrelsen har det inkommit ”Regional 

handlingsplan för grön infrastruktur i Kalmar län”. Eftersom remisstiden är kort 

(10 juni) kommer Åke att begära mer tid för att vi skall få tillfälle att besvara 

handlingsplanen på ett bra och genomtänkt sätt. SOF har skickat ut ”Program för 

fågelskydd och naturvård”. Detta är också en remiss som ska besvaras senast 20 

augusti. Det är ett bra material att ha som stöd när man skall göra skrivelser. 

§ 10 Övriga frågor. Ordföranden uppmanade styrelsens ledamöter att läsa och 

granska föreningens stadgar till nästa möte eftersom stadgarna behöver ändras 

på några punkter för att bättre stämma in i dagens föreningsarbete. 

§ 11 Nästa möte. Torsdagen den 23 augusti kl. 19.00. Plats är Oscarsgymnasiet i 

Oskarshamn. 

§ 12 Ordföranden förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet           Ordförande 

 

…………………………………………          …………………………………………. 

Tommy Larsson           Äke Nilsson 

 

Protokolljusterare 

 

………………………………………………… 

Lars-Olof Eriksson  


