Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid styrelsemöte
Tidpunkt: Torsdag 26 januari 2017 kl. 19.00.
Plats: Oscarsgymnasiet Oskarshamn.
Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Tommy Larsson, Lars-Olof Eriksson,
Åke Nilsson, Jan Ottosson, Lars-Gunnar Nilsson och Jan Brenander.

§1

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Torgny Berntsson.

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Beslutsuppföljning
Inga beslut att följa upp.

§4

Ekonomi
Se bilaga ekonomisk översikt. Revisorerna har framfört synpunkter att vi måste göra
något för att stoppa den negativa trenden. Presentera en budget i balans. Diskuterades
olika förslag, bl.a. att ge ut tidskriften digitalt för att minska tryckkostnader.
Bankbyte genomfört. Nytt bankgiro 5174-0983.
Beslut togs att Åke Nilsson ska få tillgång till bankgirot för att kunna se inbetalningar
av prenumerationsavgifter.

§5

Tidskriften
Nummer 1 2017 utkommer i mitten av mars. Förslag att ge ut två nummer per år
digitalt och ett nummer tryckt som tidigare. Ett beslut för årsmötet.

§6

Alebo vindkraftspark
Vindkraftsbolaget har överklagat Länsstyrelsens beslut. Daniel Bengtsson, SOF, har
framfört synpunkter till Mark och miljödomstolen.

§7

Skarvjakt
Yttrande från SOF och ÖSOF till Länsstyrelsen.

§8

Remiss skötselplan Horsö Värsnäs
Janne O har tittat närmare på frågan och inte hittat något att anmärka på. Ulf svarat att
vi tillstyrker planen.

§9

Jakt på allmänt vatten
Brev till Näringsdepartementet från SOF, ÖSOF m.fl. Beredning av ärendet pågår.

§10

Inför årsmötet 2 april 2017
Förslag till oförändrad avgift för 2018.
Tidskrift på nätet, egen eller SOF:s domän eller skicka PDF-fil via e-post.
Förslag till årsmötet: 1 nummer per år trycks resten i digital form. För 2017 nummer
ett och två trycks nummer tre digitalt.

§11

Inför SOF:s riksstämma
Startar fredag 21 april 2017 Rimforsa strand, Östergötland.
Ulf Edberg utsågs att representera ÖSOF.
SOF betalar resan övrigt som kost och logi står ÖSOF för.

§12

Inkommen post
Fokus Landsbygd från Länsstyrelsen nr 8
Jan Brenander/skogsgruppen om avverkning vid nyckelbiotop i Ishult
Dennis Kraft en sammanfattning från Landsdelsmöte Götaland
Kjell Bolmgren om Fågelkalendern
Anders Wirdheim om Vinterfåglar Inpå Knuten
Stefan Björn om kraftledning Markustorp – Nybro
Nationellt fågelrapportmöte i Uppsala
Länsstyrelsen, bildande av naturreservat Värnanäs samt skötselplan, Jan O och Ulf
skriver svar.

§13

Övriga frågor
Från Kristina Tapper
Framtidsvecka på Skälby 1-9 april.
Stora fågeläventyret på TV, läge för studiecirklar.
Vardagsnatur, folder på 14 språk för nysvenskar.

§14

Nästa möte
Konstituerande efter årsmötet 2 april

Vid protokollet Jan Karlsson

Justeras: Torgny Berntsson,_________________________

