Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid styrelsemöte
Tidpunkt: Torsdagen den 21 januari 2016 kl. 19.00–21.00.
Plats: Etec, Oskarshamn
Närvarande: Ulf Edberg (ordf), Torgny Berntsson, Magnus Lanner, Jan Ottosson, Tommy
Larsson, Lars-Olof Eriksson (kassör) samt Åke Nilsson (redaktör).

§ 1

Val av justeringsman. Till justeringsman valdes Torgny Berntsson.

§ 2

Dagordningen godkändes.

§ 3

Beslutsuppföljningar




§ 4

En efterfrågad budget har överlämnats till revisorerna.
Bokföringsprogrammet har kommit kassören till del.
Mötet, gällande skogsfrågor, med Åke Persson och Jan Brenander,
utmynnade i en fortsättning. Fas 2 håller Ulf Edberg i och Fas 3 håller Jan
Brenander i inför kommande möten.

Ekonomi
Kassören redovisade först föreningens ekonomiska ställning. Behållningen
2015-12-31 hamnade på 135.852 kronor. Kassören redovisade även en budget
för 2016 och här framkom att vi kan komma att hamna på ett underskott av ca
17.300 kronor. Då är det inte inräknat de kostnader som bl.a. kommer från
göktyteprojektet under 2016. Styrelsen beslutade också att ÖSOF övergår till
Swedbank under sommaren 2016.

§ 5

Tidskriften
Nummer 1/16 har Oskarshamn ansvaret för och det finns och kommer in
artiklar, enligt redaktören Åke Nilsson. Styrelsen beslutade att det skall utlysas
en fototävling i nr 1 och bilder publiceras sedan i nr 3/16.

§ 6

Kungsörnssymposium i Solna 16 och 17 oktober 2015
Magnus Lanner, Oskarshamn, Per Gullstrand, Mönsterås och Larsgunnar
Nilsson, Västervik deltog i ovanstående symposium. Magnus Lanner redovisade
vad man behandlade på mötet och det framkom bl.a. följande:




Man måste sträva efter att vi får en livskraftig stam av kungsörn i Sverige
och i Norden. 600 par är minimimålet (150 lyckade häckningar 2015).
Man strävar efter och arbetar för en gemensam databas gällande kungsörnen
i Norden.
Den vanligaste dödsorsaken är trafik, och då tåg. Blyförgiftningar är ett
fortsatt problem eftersom kungsörnen, och havsörnen, lever på kadaver.


§ 7

Vidare finns det dödlighet och risker med elledningar. Här måste ett arbete
till för att få bolagen att gräva ned elledningarna.
Kungsörnen har inte återhämtat sig på samma sätt som havsörnen, men
häckningsåret 2015 var bättre än året innan, uppger Lanner.

Årsmötet den 31 mars 2016
Styrelsen beslutade att flytta årsmötet från Nybro till Kalmar – Skälby Gård.
Mötet äger rum torsdagen den 31 mars kl. 18.30. I styrelsen är det omval av
Lars-Olof Eriksson, Jan Ottosson och Jan Karlsson. Västervik är fortfarande
vakant. Styrelsen beslutade att på årsmötet framlägga förslag om att årsavgiften
förblir oförändrad, 150 kronor. Vidare beslutade styrelsen att föreslå omval av
valberedningen.

§ 8

SOF:s årsmöte 8-10 april 2016 vid Höga Kustenbron
Styrelsen beslutade att ordföranden Ulf Edberg representerar ÖSOF vid SOF:s
årsmöte och han har föreningens mandat för två röster. Vidare beslutade
styrelsen att ÖSOF bistår Ulf med en kostnad av 2.700 kronor för deltagande i
årsmötet.

§ 9

Inkommen post och e-post
Ulf redogjorde för inkommen post och det som har betydelse för ÖSOF:s
verksamhet är följande: Föreningen avstår från att nominera någon till
Studiefrämjandets styrelse och vidare avstår ÖSOF från att skicka representanter
till landshövdingemötet i Växjö som skall handla om regional skogsstrategi.
Kommunekolog Stefan Björn i Nybro har inkommit med information om
skogsavverkning i Grytsjöområdet, närmare bestämt i Balebo. Här är det viktigt
att skydda nyckelbiotoper och förslagsvis bör Länsstyrelsen inrätta naturreservat
i området.
I Oskarshamn har man genomfört en inventering i Vånevik och den ligger nu på
kommunens bord. Vidare så har skogsgruppen i Oskarshamn arbetat med en
skogsavverkning vid sjön Skiren. Här har man funnit rödlistade arter och
Sveaskog avvaktar därför med avverkning.

§ 10

Övriga frågor
Ulf Edberg informerade om att Daniel Bengtsson, SOF, har gjort en skrivelse
gällande kraftledningen Ekhyddan till Nybro. I denna har han bl.a. använts sig
av vår skrivelse i ärendet.

§ 11

Nästa styrelsemöte
Styrelsen gick med på ordförandens förslag. Det blir ett styrelsemöte direkt efter
årsmötet på Skälby Gård, Kalmar den 31 mars 2016.

Vid protokollet Tommy Larsson

Justeras

…………………………………..
Torgny Berntsson

