
   
       

Protokoll från årsmöte 2016-04-09--10 
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige  
 

Närvarande: Enligt upprop av regionombud, medlemmar, styrelsen och representant för 

Studiefrämjandet. 
 

Tid: Lördag 9 april 9.00 – söndag 10 april 11.45 
 

Plats: Höga Kusten hotellet Kramfors 

 

§ 1  Välkomsthälsning och öppnande av årsmötet 
 

Ordföranden Dennis Kraft hälsar alla närvarande ombud, medlemmar, styrelsen 

och gäster välkomna och förklarar årsmötet öppnat. 

 

§ 2  Val av mötesordförande och en ersättare 
 

Beslut 

Årsmötet väljer Dennis Kraft till ordförande för mötet och Urban Toresson till 

ersättare för §§ 21–26 och §§ 35–41.   

 

§ 3  Val av mötessekreterare 
  

Beslut 

Årsmötet väljer Lotta Berg och Karin Forsell till sekreterare för mötet. 

 

§ 4  Val av justerare och rösträknare 
 

Beslut 

Årsmötet väljer Ingemar Marklund, Medelpads OF, och Jussi Tranesjö, 

Östergötlands OF, till justerare och rösträknare. 

 

§ 5  Fastställande av röstlängd 
 

Underlag  

Röstlängd 2016 upprättad av Dennis Kraft efter upprop. Ombud för motsvarande 

40 mandat är närvarande. 

 

Beslut 

Årsmötet fastställer röstlängden. 

 

§ 6  Fråga om övriga deltagares yttranderätt 
 

Beslut 

Årsmötet beslutar att samtliga närvarande har yttranderätt. 

 

§ 7  Frågan om mötet har blivit utlyst i behörig ordning  
  

Beslut 

Årsmötet anser att mötet har blivit utlyst i behörig ordning enligt stadgarna. 



   
 

§ 8  Förslag till nya stadgar – andra beslutet 
 

Underlag  

Förslag till stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. 

Kommentarer till förslaget om nya stadgar. 

Årsmötesprotokoll 2015-04-18--19. 

 

Beslut 

Årsmötet antar styrelsens förslag till stadgar andra gången. Därmed är de nya 

stadgarna antagna. 

 

§ 9  Presentation av vår nya föreningschef 
 

Anette Strand – som är välkänd sedan tidigare – börjar sin anställning som 

föreningschef den 1 juli 2016. Hon hade suttit i SOF-BirdLife styrelse i 12 år, då 

hon avgick vid förra årsmötet. Annette är gymnasieläraren som brinner för 

fågelintresset, fågelskyddet och föreningen. 

 

§ 10  Rapport från årsmötesseminariet om skogen 
 

Åke Persson redogjorde för seminariet. Det var upplagt så att olika aspekter på 

ekologin, skyddsvärdet och metoder för inventeringar presenterades för att ge en 

fördjupad kunskap kring det komplexa arbetet med skogen. Seminariet var 

uppskattat, med många deltagare; fler deltagare än hittills på denna typ av 

seminarium. 

 

§ 11  Skogsgruppens arbete med FSC, dialogarbetet, Skogsstyrelsen samt 

näringsdepartementet 
 

Christer Johansson, Göteborgs OF, som ingår i skogsgruppen redogjorde för 

arbetet i gruppen som innehåller många olika delar. Åke Persson redogjorde för 

arbetet med det nationella skogsprogrammet där vi deltar. Regeringen har, 

genom landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, tagit initiativ till detta arbete. Det 

ska leda fram till en proposition om ett nationellt program. Propositionen ska ut 

på remiss till hösten. Åke lämnar också en rapport från FSC där vi vill ha in 

ändringar för att stärka skyddet. Lars Gerre ska fortsättningsvis vara sekreterare i 

gruppen. 

 

§ 12  Motion nr 4 om utträde ur FSC 
 

Från Linda Ellegaard Nordström och fem andra medlemmar har inkommit en 

motion om SOF-BirdLife medlemskap i Svenska FSC med förslag: 
  

 Att föreningen under 2016 begär utträde ur svenska FSC. 
 

 Att det i samband med utträdet arbetas utåtriktat med att belysa 

systemfelen i FSC, genom exempelvis pressmeddelande och sociala 

medier. 

 

 



   
 

Styrelsen redogör för sin ställning och yrkar avslag på motionen. Därefter följer 

en diskussion där bl.a. Stig-Åke Svensson, Dalarnas OF, yrkar avslag på 

motionen. 

 

Underlag 

Motion nr 4 från 6 medlemmar. 

Styrelsens yttrande över motionen. 

 

Votering begärs. Ordförande finner att en betryggande majoritet av årsmötet 

avslår motionen. 

 

Beslut 

Årsmötet avslår motion nr 4 om utträde ur FSC. 

 

§ 13  Motion nr 5 från Lars Sandberg m.fl. om skydd av värdefulla lövbiotoper 
  

Från Lars Sandberg och ett antal ytterligare enskilda medlemmar har inkommit en 

motion angående lövbiotoper med förslag att: 
  

1. SOF-BirdLife fortsatt arbetar med - samt intensifierar - utåtriktad 

upplysningsverksamhet rörande gamla lövbiotopers betydelse för ett 

antal fågelarter och för det ekologiska systemet, något som kan göras på 

en mängd sätt i olika fora både centralt och regionalt.  
 

2. SOF-BirdLife på lämpliga sätt får vår lagstiftande församling att förstå 

vikten av att brott mot skogsvårdslagen direkt ska kunna kopplas till 

domstolar/brottsbalken. 
 

3. SOF-BirdLife lägger särskild tonvikt på att använda sig av olika 

nyhetsmedia och befintliga mediala kontakter i denna fråga. 
 

4. SOF-BirdLife styrelse, så snart som möjligt efter årsmötet, drar upp 

huvudriktlinjerna för detta viktiga fågelskyddsarbete samt så snart som 

möjligt även inkluderar/samarbetar med regionalföreningarna i det 

fortsatta arbetet för skydd av ornitologiskt värdefulla lövbiotoper. 

 

Styrelsen tillstyrker motionen med viss reservation för punkt 2. 
 
Underlag 

Motion nr 5 om skydd av värdefulla lövbiotoper. 

Styrelsens yttrande över motionen. 

 

Beslut 

Årsmötet antar motion nr 5 om skydd av värdefulla lövbiotoper. 

  

§ 14  Vinterfåglar inpå knuten 
 

Anders Wirdheim och Staffan Müller presenterar resultat och förslag på framtida 

satsningar. I år deltog färre med rapporteringar. En orsak kan vara den dåliga  



   
 

vintern och att färre fåglar sågs vid fågelborden. En annan att vi inte 

kommunicerat lika bra. Staffan berättade om sina kontakter med skolorna och 

hur han fått dem att delta bl.a. genom ”hemläxor” att räkna över helgen. 

Kommande år ska vi satsa mer. Viktigt att lokalklubbar och regionalföreningar 

deltar aktivt i spridande av information t.ex. vid försäljningar av fågelfrö, m.m.  

 

§ 15  Regionala volontäransvariga för intressefrågor och barn och ungdom 
 

Anette Strand efterlyser regionala volontäransvariga till att delta i en utbildning 

en helg i september, troligen 23–25 september 2016. Minst en deltagare för varje 

regionalförening. De kan sökas bland Rapphönor, studieledare och andra per-

soner som inte är med i styrelserna. Ytterligare information kommer via e-post. 

 

§ 16  Fågellokaler i app 
 

Anders Lundqvist presenterar appen som är under uppbyggnad. Det är en 

kommersiell app: vi tar alltså betalt för den. Regionalföreningarna äger data som 

finns i appen. Anders efterlyser en ansvarig från varje regionalförening med lite 

IT-kunskap att delta och hjälpa till med att lägga in sina lokala fågellokaler. 

  

§ 17  Kommunfåglar 
 

Kjell Carlsson berättar om Östergötlands satsning på att ta fram kommunfåglar. 

Information i foldrar och guidningar eller satsningar på att t.ex. bygga bohålor 

för kungsfiskaren har kopplats till satsningen. Många, men inte alla kommuner 

har nappat på detta. Skåne, Göteborg och Stockholm har också jobbat med det. 

Samlad information kommer. 

 

§ 18 Information från Studiefrämjandet 
 

Presentation om olika former, studiecirklar, kulturarrangemang, m.m. Regional-

föreningarna uppmanas ta kontakt med Studiefrämjandet för att höra vad de kan 

hjälpa till med. 

 

§ 19  Organisationsförändringar, lokaliseringar 
 

Lokalerna vid Stenåsa är nu renoverade både in och utvändigt. Föreningschefen 

är tidigare presenterad. Personalen samlas så långt möjligt till Stenåsa för bättre 

intern kommunikation och samarbete. 

 

§ 20  Rapport avseende strategi för påverkansarbetet. 
 

Lotta Berg presenterar rapporten och informerar om att styrelsen har beslutat att 

anta förslagen i den rapport som presenterades vid förra årsmötet. Påverkans-

arbete ska tas upp under respektive fråga i verksamhetsplanen (diskuteras dag 2).  

 

Regionalföreningarna uppmanas att inkomma med synpunkter på förslagen och 

med egna förslag på prioriterade områden för påverkansarbetet. 

 



   
 

§ 21 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 
 

 Underlag 

 Verksamhetsberättelse för 2015. 

  

§ 22  Årsredovisning 2015 
 

Underlag 

 Årsredovisning för 2015. 

   

§ 23  Revisorernas berättelse 
 

Revisorsuppleant Berndt Lindberg läser upp revisorernas berättelse. 

 

Underlag 

 Revisionsberättelsen 

 

§ 24  Fastställande av verksamhetsberättelsen 2015 och årsredovisningen 2015 
 

Beslut 

Årsmötet fastställer verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2015. 

 

§ 25  Beslut om fördelning av föreningens resultat mellan olika fonder och annat 

övrigt kapital 
  

 Underlag 

 Förslag till fördelning av föreningens resultat. 

 

 Beslut 

Årsmötet beslutar enligt förslag. 

 

§ 26  Frågan om ansvarsfrihet 
 

 Beslut 

 Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

 

§ 27  Fågelkalendern 
 

Lotta Berg som varit styrelsens representant i förstudie och diskussioner samt 

Kjell Bolmgren och Cilla Kullberg presenterar projektet ”Fågelkalendern”, ett 

fenologiprojekt om fåglarnas ankomst, häckning och flyttning. Projektet 

kombinerar miljöövervakning genom medborgarforskning, alltså data insamlade 

av vanliga fågelskådare och andra fågelintresserade, med fågelintresseaktiviteter 

för SOF-BirdLife. Ur föreningens synvinkel kan detta öka fågelintresset samt ge 

oss adresser till potentiella nya medlemmar. Här måste man dock skilja på data 

(offentlighetsprincipen) och adress- och personuppgifter (PUL), vilket måste 

lösas. Ett pilotförsök för att utvärdera metodiken kommer att genomföras 2016, 

och om det fungerar bra körs projektet igång våren 2017. Regionalföreningarna 

uttryckte sig positivt till att fortsätta arbetet och stöder pilotprojektet med 

Svenska fenologinätverket. 



   
 

§ 28  Naturvårdsverkets årliga sjöfågelinventeringar 
 

Thomas Viktor berättar om inventering av kustfåglar i Stockholms län. Den nya 

inventeringsmetodik som har introducerats av Naturvårdsverket innebär dåliga 

inventeringsresultat för tidigt häckande arter. Dessutom blir det svårt att jämföra 

med gamla inventeringsdata som gjorts efter annan metodik. Ejderns utveckling 

har pendlat; men från vilken nivå ska man räkna? Tidigare låga resultat eller de 

bästa åren? Svärtan visar på en nedgång i dag, ca 400 par kvar mot 9 000 par 

1938. Det är skillnad på nationell och regional inventering. 

 

Årsmötet konstaterar att en uppvaktning av Naturvårdsverket bör göras för att 

belysa dessa problem. Vid diskussion med Naturvårdsverket bör vi främst 

framhålla att det är viktigt att få med de tidigt häckande arterna. 

 

§ 29  Våtmarksinventeringen som blev sjöfågelinventeringen 
 

SOF-BirdLife och Svensk fågeltaxering genomför sedan förra året en 

sjöfågelinventering. Alla våtmarksfåglar räknas, utom eventuella tättingar. 

Rovfåglar läggs också till. Inventeringen genomförs 10–25 maj i söder och 15–

31 maj i norr. 

  

§ 30  Nationella rapportkommittén (NRK) 
 

En förnyelse av NRK:s arbete är under utveckling. Tidigare beslutade 

förändringar kommer att införas tillsammans med nytillkomna behov. Fokus 

läggs mer på rödlistade arter. Mer av utbildning av och upplysning till med-

lemmarna i de regionala rapportkommittéerna (RRK) och inte så mycket 

kontroll efterfrågas. Bland annat önskar några talare standardiseringsregler för 

bedömning och mer noggrannhet vid val av RRK-ledamöter.  Inbjudan kommer 

till ett möte i november för diskussion. Denna ska även skickas till styrelserna i 

de regionala föreningarna. 

 

§ 31 Artportalen - vad har hänt med säkerhet och ersättningar 
 

Thomas Birkö, Magnus Hellström, Dennis Kraft och Eva Mattsson har deltagit i 

ett möte med Artportalen. Den tekniska säkerheten bedöms vara acceptabel. 

Rutinerna kring skyddsklassning och utlämnande av uppgifter är fortfarande inte 

helt bra. Vid ett senare möte har föreningarna i BiSam framfört önskemål om en 

styrgrupp för säkerhetsarbetet med medverkan från föreningarna. En ersättning 

för validering är Artdatabanken och Naturvårdsverket positiva till. Dock finns 

inga pengar i år. Vad händer med data som lämnas ut? Exempel finns på 

vägdragning i Norrbotten där arter på långt avstånd som inte bedöms relevanta 

för ärendet har lämnats ut. Juridiska kriterier och bedömningskriterier behövs, 

och en styrgrupp eller ett råd för Artportalen bör inrättas. 

 

§ 32 Motion nr 3 från Norrbotten om juridisk kompetens 
   

Från Norrbottens Ornitologiska Förening, NOF, har inkommit en motion om 

resurser för juridisk kompetens med förslag att: 



   
  

 SOF-BirdLife avsätter ekonomiska resurser som kan sökas och användas 

av regionalföreningar för juridiskt stöd i olika ärenden. 

 

Styrelsen redogör för sin inställning och yrkar avslag på motionen, eftersom 

möjligheter till juridisk hjälp redan finns. Efter diskussioner visar det sig att 

styrelsens svar och motionen står nära varandra. Berth-Ove Lindström berättar 

om exemplet från etableringen av gruvan i Pajala. Där finns i dag stora sår, och 

värdefulla områden är spolierade; även dammar som läcker. I detta fall var det 

Gränsälvskommissionen som beslutade och inte Mark- och miljödomstolen. 

Hjälp med juridisk kompetens i ett tidigt skede skulle ha varit värdefull för 

Norrbottens OF. I den kommande verksamhetsplanen finns även gruvnäringen 

med. 

  

 Underlag 

 Motion nr 3 från Norrbottens OF om tillgång till juridisk kompetens. 

 Styrelsens yttrande över motionen. 

  

 Beslut 

 Årsmötet antar motion nr 3 från NOF. 

 

§ 33  IBA Important Bird and Biodiversity area 
 

Vår databas över IBA-områden är inte uppdaterad på länge. SOF-BirdLife har 

efter ansökan fått resurser från Naturvårdsverket. Det handlar om att byta 

teknisk utrustning, uppdatera och analysera det vi har; samt stämma av hur det 

stämmer med Natura 2000-områden och andra områdesskydd i dag. 

 

§ 34  Marine Task Force 
 

 Ulrik Lötberg presenterar diskussionerna på EU-nivå om hotade kustfåglar. De 

 främsta problemen i Europas vatten är bifångster, klimatförändringar och 

 nedskräpning. Beräkningar visar att minst 90 000 sjöfåglar dödas varje år vid 

 nätfiske. Undersökningar visar att det verkliga dödstalet är troligen är minst 

 dubbel så stort. Den vanligaste arten i bifångst vid nätfiske är alfågel. 

  

 Skyddet av marina miljöer skiljer sig högst väsentligt mellan länderna runt 

 Östersjön. Ser man till hur många procent av den totala havsarealen som varje 

 land skyddat med Natura 2000-direktiv blir medelvärdet 16 %. Finland har 

 endast 8 % skyddat, och Sverige ligger ännu lägre med sina 2 % skyddade 

 områden; vartill kommer 3,6 % annat skydd. BirdLife Europe Marine Task 

 Force vill att vi arbetar med att föreslå nya områden för skydd. De föreslår att vi 

 ska använda  “Bird-tracking” som metod för att visa vilka områden  som är 

 viktiga för våra sjöfåglar. Bird-tracking kan ge en bra bild av sjöfåglarnas 

 utnyttjande av havsmiljön både kustnära och mer marint. 

  



   
 

§ 35 Fastställande av arvoden/kostnadsersättningar till styrelsens ledamöter och 

revisorer 
 

 Underlag 

 Anteckningar från möte med arbetsgruppen med Urban Toresson, Staffan Åkeby 

och Bengt Allberg. 

 

 Gruppen föreslår ett arvode om 5 000 kr per månad till ordföranden samt 

ersättning för faktisk förlorad arbetsförtjänst för övriga styrelseledamöter.  Måns 

Hjernquist, Gotlands OF, motsätter sig arvodering. Lennart Waara, 

Västmanlands OF, tvivlar på att det underlättar att få en ordförande och 

motsätter sig arvodering. Thomas Viktor, Stockholms OF, yrkar på att frågan 

bordläggs. Urban Toresson föreslår då i stället återremiss för att kunna arbeta 

med frågan. Ingvar Jansson, Sörmlands OF, stöder återremiss. 

  

 Först beslutar årsmötet om återremiss till styrelsen. Efter påpekande om att delen 

som handlar om ersättning för förlorad arbetsförtjänst måste behandlas nu, 

beslutar årsmötet att återuppta frågan. 

   

 Beslut 

 Årsmötet beslutar att återremittera fråga om arvode till ordföranden till styrelsen. 

 

 Årsmötet beslutar att ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska ges för möten i 

styrelsen, men inte för förberedelsearbete.  

 

 Årsmötet beslutar även att styrelsen – liksom tidigare – ska erhålla ersättning för 

resor, kost och logi i samband med relevanta möten. 

  

§ 36  Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
 

 Beslut 

 Antalet styrelseledamöter för 2016 ska vara 11. 

 

§ 37 Val av ordförande för riksföreningen för perioden 2016–2019 
 

Val är inte aktuellt då ordföranden valdes för tre år vid förra årsmötet. 

 

§ 38  Val av tre styrelseledamöter för perioden 2016–2019 
 

Åke Persson och Maria Olsson har avböjt omval. 

Eva Mattsson och Åke Pettersson föreslås till omval på tre år. Christer 

Johansson föreslås till nyval på tre år. 

  

Underlag 

Valberedningens förslag. 

  

 Beslut 

Årsmötet väljer de föreslagna ledamöterna för perioden 2016–2019. 



   
 

§ 39  Val av två revisorer på ett år 
 

Valberedningen föreslår nyval av Jesper Thomelius, auktoriserad revisor 

KPMG, och omval av Olle Gunnarson, lekmannarevisor. 

 

Underlag 

Valberedningens förslag. 

 

Beslut 

Årsmötet väljer de föreslagna revisorerna på ett år. 

 

§ 40  Val av två revisorsuppleanter på ett år 
 

Valberedningen föreslår nyval av Erik Elmerkind, auktoriserad revisor KPMG, 

och omval av Berndt Lindberg. 

 

Underlag 

 Valberedningens förslag 

 

Beslut 

Årsmötet väljer de föreslagna revisorsuppleanterna på ett år.  

 

§ 41  Val av valberedning på tre personer 
 

Kjell Carlsson avböjer omval. 

 

Årsmötet föreslår omval av Bengt Allberg (sammankallande) och Eva Stenvång 

Lindqvist samt nyval av Peter Berglin 

 

Beslut 

Årsmötet väljer den förslagna valberedningen på ett år.  

 

§ 42 Avtackningar och utmärkelser 
 

Under lördagens middag avtackas avgående Åke Persson, och han tilldelas en 

förtjänstplakett. Även Daniel Green uppmärksammas i sin frånvaro för 

mångårigt, uppskattat arbete i föreningen. Han tilldelas också en förtjänstplakett. 

Maria Olsson avtackas i sin frånvaro för arbetet i styrelsen. 

 

§ 43  Motion nr 2 om fjällgåsen 
  

Från Norrbottens Ornitologiska Förening har inkommit en motion om resurser 

för arbetet med fjällgås i Norrbotten med förslag att: 
  

 SOF-BirdLife engagerar sig i arbetet genom att delta i återskapandet 

eller förbättrandet av marker inom landet lämpliga för fjällgäss 
 

 SOF-BirdLife för detta arbete undersöker förutsättningarna för att 

använda egna medel för att stödja Norrbottens Ornitologiska Förenings 

arbete med fjällgås i Arjeplogs kommun. 



   
 

 SOF-BirdLife tar en aktiv roll för bevarandet av den svenska 

fjällgåspopulationen i linje med NOF:s egna arbete för arten. 

 

 Underlag 

 Motion nr 2 från Norrbotten OF. 

 Styrelsens yttrande över motionen. 
 

Många talare begär ordet. Kjell Carlsson, Östergötlands OF, har ytterligare ett 

alternativ förslag: att SOF-BirdLife uttalar sitt stöd när det gäller att restaurera 

rastplatser, sträck- och häckningslokaler, men förhåller sig neutralt till 

Jägarförbundets fjällgåsprojekt i övrigt. 

 

 Berth-Ove Lindström begär votering i frågan. Ordföranden ställer först 

 motionen mot Kjells Carlssons förslag och finner att årsmötet avslår motionen 

 och stöder Kjells förslag. Därefter ställer ordföranden styrelsens förslag mot 

 Kjells förslag och finner att en majoritet av årsmötet stöder Kjell Carlssons 

 förslag. 

 

Beslut 

Årsmötet beslutar om motion nr 2 från NOF, att SOF-BirdLife uttalar sitt stöd 

när det gäller att restaurera rastplatser, sträck- och häckningslokaler för 

fjällgåsen, men förhålla sig neutralt till Jägarförbundets fjällgåsprojekt i övrigt. 

 

§ 44  Motion nr 1 från Göteborgs OF och Skånes OF om anställning av en 

fågelskyddstjänst när ekonomin så tillåter 
  

  Från Göteborgs Ornitologiska Förening och Skånes Ornitologiska Förening har 

 inkommit en motion med förslag att:  

 

 Anställning av en fågelskyddssekreterare inom SOF-BirdLife ska ha 

högsta prioritet så snart föreningens ekonomi tillåter detta. 

 

Måns Hjernquist, Gotlands OF, yrkar på avslag av motionen till förmån för att 

resurser går till regionalföreningarna vid behov. Fågelskyddsarbetet ska ske ute i 

regionerna. 

 

Underlag 

 Motion nr 1 från Göteborgs OF och Skånes OF. 

Styrelsens yttrande över motionen. 

 

Votering begärs. Ordföranden ställer först motionen mot Måns Hjernquists 

förslag och finner att årsmötet avslår Måns förslag. Därefter ställer ordföranden 

motionen mot styrelsens förslag och finner att en majoritet av årsmötet stöder 

styrelsens förslag. 

  



   
 

 Beslut 

Årsmötet beslutar om motion nr 1 enligt styrelsens förslag, att utökning av 

personella resurser för fågelskydd till motsvarande minst en heltidstjänst ska ha 

högsta prioritet så snart föreningens ekonomi tillåter detta. 

 

§ 45  Placeringspolicy 
 

 Östergötlands OF:s motion från 2015, då en arbetsgrupp med Jan Wester, Hans 

Waern och Kent-Ove Hvass tillsattes har arbetat fram ett förslag. Urban 

Toresson efterlyser mer av placeringspolicy för föreningens finansiella 

tillgångar. 

 

 Underlag 

 Arbetsgruppens förslag med olika alternativ. 

 

 Beslut 

 Årsmötet uppdrar till styrelsen att utarbeta policy för placering med 

arbetsgruppens arbete som underlag. 

 

§ 46 Fastställande av medlemsavgifter för 2017 
 

Förslag för medlem med VF 295 kr, familjemedlem 50 kr, ständig medlem 

17 500 kr, stödmedlem 100 kr per månad eller 1 200 kr per år samt medlemskap 

genom regionalförening 50 kr. Styrelsen fastställer tilläggsavgifter för övriga 

tidskrifter. Ungdom upp t.o.m. 25 år betalar 145 kr. Styrelsen får också rätt att i 

samband med varje enskild regionalförenings anslutning förhandla fram 

lämpliga övergångslösningar vilket kan inkludera extra rabatter. 

 

Beslut 

Årsmötet beslutar fastställa de föreslagna medlemsavgifterna och ger styrelsen i 

övrigt de mandat som föreslagits. 

 

§ 48  Verksamhetsplan 2016–2020 

 

Ulrik Lötberg presenterar styrelsens förslag. 

 

Vid diskussionen framkommer följande. Förslag om att Myrskyddsplanen 

uppdateras och att SOF-BirdLife ska trycka på Naturvårsverket i frågan. I södra 

delen av Sverige finns det också behov av att återskapa våtmarker. Staffan 

Müller föreslår att ett tillägg om att fem lövskogsprojekt ska tillskapas där 

Dalarnas OF kan utgöra exempel. Vidare efterlyses att vi ska skapa ett bra 

samarbete med Svensk Fågeltaxering. För den kommersiella delen behövs  

ägardirektiv. Regionalföreningarna ges möjlighet att komplettera med 

synpunkter och förslag via e-post. Bengt Allberg föreslår ytterligare en helg där 

regionerna kan diskutera frågan. 

 

Underlag 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2016–2020. 



   
 

Beslut 

Årsmötet beslutar att anta förslaget till Verksamhetsplan 2016–2020. 

Regionalföreningarna ges möjlighet att komplettera och föreslå vad som ska 

priorteras via e-post. 

  

§ 49  Övriga frågor 
 

Ett önskemål om ytterligare en träff per år för regionalföreningarna framförs.  

Ordföranden föreslår i stället att ett möte för varje landsdel anordnas: Norrland, 

Svealand och Götaland. 

 

Årsmötet är positivt till detta förslag. 

 

Niklas Aronsson berättar om Nya Vår Fågelvärld, där Fågelvännen har 

integrerats. Reaktionerna har huvudsakligen varit positiva. 

  

§ 50  Årsmöte 2017 – men var? 
 

Östergötlands OF (ÖgOF) inbjuder till nästa årsmöte via Kjell Carlsson. 

Förslaget mottas positivt av årsmötet. Styrelsen och ÖgOF återkommer med 

beslut om datum. 

 

Kjell uppmärksammas genom avtackning då han avgår från valberedningen. 

 

§ 51  Mötet avslutas 
  

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och engagemang på årsmötet 

och förklarar det för avslutat. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Karin Forsell    Lotta Berg 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Ingemar Marklund  Jussi Tranesjö 


