Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid styrelsemöte
Tidpunkt: Torsdag 1 september 2016 kl. 19.00.
Plats: Oscarsgymnasiet Oskarshamn.
Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Magnus Lanner, Tommy Larsson, LarsOlof Eriksson, Åke Nilsson, Jan Ottosson.

§1

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Tommy Larsson.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Beslutsuppföljning
- Stadgeändring: Flyttad till föreningsmöte 10 november.
- Internt meddelande från revisorerna. De hade synpunkter på att vi budgeterar med ett
underskott. Använd tidskriftfonden mer. De eftersökte även en
inventarieförteckning, men då vi inte har några inventarier är det svårt att göra en.
Medlemsavgiften och avgifter för tidskriften bör balansera. Ev. höjning av
medlemsavgiften?
- Ösof-dag. Förslag om exkursion till Uknö Glo, augusti eller september 2017.
Beslut att vi ordnar ÖSOF-dag till Uknö Glo söndag 27 augusti 2017.

§4

Ekonomi
Se bilagor, balans- och resultatrapport. Stadigt sjunkande saldo. Lars-Olof har köpt ett
redovisningsprogram.

§5

Tidskriften
Använda tidskriftsfonden mer för att täcka underskott. Kommande nummer ligger klart
för tryck. Innehåll Fågelrapport för 2015.
Nummer 1 2017 är det Västerviks tur att stå för innehållet.

§6

SOF:s årsmöte
Ulf rapporterade från årets årsmöte.
SOF vill ha lokala kontaktpersoner i Skogsnätverket. Ulf kollar med Jan Brenander.
En mobilapp med Fågellokaler i Sverige är under utveckling, man vill ha kontakt med
någon på lokalplanet som kan rekommendera lokaler att ta med.
Anders Wirdhem önskade att det skulle finnas en pressansvarig i varje regionalförening.
Man ville ha en kontaktperson för Sjöfågelinventeringen, tidigare benämnd
våtmarksinventering.
Det finns 515 SOF-medlemmar i östra Småland.
Årsmöte 2017 kommer att vara i Linköpingstrakten.

§7

Projekt göktyta
Tommy avgav rapport för 2:a året som han haft hand om projektet. Han har rensat holkar,
inventerat och ringmärkt på 18 lokaler, totalt 144 holkar. Han fortsätter nästa år. En mer
utförlig rapport finns i Bilaga ÖSOF:s Projekt göktyta häckningssäsongen 2016.

§8

Lusserally
Årets Lusserally går av stapeln söndag 11 december. Priser från Stenhusa bod.

§9

Inkommen post
– Fokus Landsbygd från Länsstyrelsen nr 4, 5 och 6
– Helena Lager om möte 1/6 med Kustbevakningen i Oskarshamn
Tommy och Magnus deltog på mötet där man diskuterade hur vi kan bistå med uppgifter
så kustbevakningen kan jobba effektivare med bevakning av bl.a. fågelskyddsområden.
– Dennis Kraft om landsdelsmöte i Alvesta 19-30 oktober. Ulf åker.
– Daniel Bengtsson om nätkoncession för elledning från Simpevarp
Daniel har varit i kontakt med Arne Schönbeck och skriver svar.
– Ulla Falkdalen om utbyte av tidskrifter (digitalt). Fler regionalförenigar har slutat att ge
ut tidskriften i pappersformat. Finns digitalt på deras hemsida.
– Anders Nenzén om synpunkter på 2 skogsbolag. Svar i frågan senast 27 september,
överlämnat till Jan Brenander.
– Dennis Kraft om fågelrapporteringsmöte i Uppsala 12-13 november. SOF
subventionerar kostnad för en person från rrk samt en från styrelsen. Ingen från rrk eller
styrelsen som har möjlighet att åka.
-Länsstyrelsen, Remiss angående skötselplan för naturreservat Björnö, Kalmar kommun.
Jan O uch Ulf skriver svar senast 25 oktober.
-Länsstyrelsen, beslut om skötselplan för naturreservat Storö, Oskarshamns kommun.

§10

Övriga frågor
Ulf uppmärksammade sjöfågelinventeringen i januari 2017.

§11

Nästa möte
Torsdag 10 november kl. 19.00.
Vid protokollet Jan Karlsson

Justeras: Tommy Larsson,_________________________

