Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid styrelsemöte
Tidpunkt: Torsdag 30 augusti 2018 kl. 19.00.
Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn
Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Larsgunnar Nilsson, Lars-Olof Eriksson,
Tommy Larsson, Åke Nilsson, Jan Ottosson, Magnus Lanner, Jan Brenander OBF, Johnny Häggqvist
Nybro-Emmaboda och Lars G Petersson Kalmar.

§1

Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Magnus Lanner

§2

Dagordningen godkändes.

§3

Beslutsuppföljning
Vindkraftspark Lervik, Västervik. Överklagan skriven av Larsgunnar.
Skarvkoloni vid Timmernabben. Varit ända uppe i Mark- och miljödomstolens
överdomstol där samhällsföreningen fått avslag på sitt överklagande av Mark- och
miljödomstolens avslag av deras begäran att få ”skrämma bort” skarvarna.
Birdlife, program för fågelskydd och naturvård. Förlängd remisstid t.o.m. 31 oktober.
Larsgunnar har skrivit ett svar.
Länsstyrelsen ang. grön infrastruktur. Åke har skrivit svar.

§4

Ekonomi
Kontosaldo, se bilaga 1. Resultat hittills i år 3 397,29.
Det finns 93 741,85 i våra fonder. Vi måste bli bättre på att sprida att det finns pengar att
söka i forskningsfonden.

§5

Tidskriften
Nr: 2 på gång, innehåll fågelrapporten.
Nr 3 kommer att ha tema skärgård. Åke och Tommy har gjort ett omfattande
inventeringsjobb längst hela kusten som de kommer att presentera.
För nr 1 2019 ansvarar Nybro-Emmabodaklubben.

§6

Göktyteprojektet
Tommy har skickat ut en rapport. 12 lokaler med totalt 81 holkar gav 1 säker häckning
2018.

§7

Nytt från lokalklubbarna
Hultsfred, inget att presentera.
Kalmar, har haft besök av 58 storkar.
Västervik: Berguv, 17 aktiva revir men endast 1 häckning med 1 unge.
Anmälan till polisen ang. artskyddsbrott, bebyggelse mindre än 200 meter från
berguvshäckning, nedlagd p.g.a. bevis.
Förslag på nytt IBA-område. Tjust-Misterhults skärgård.
Västerviks kommun och LRF föreslagit vasslåtter i Uknö-området. Man vill slå 80 Ha av
130 Ha. Enligt Länsstyrelsen krävs inget tillstånd för en sån åtgärd.
Ejderprojekt, bygga holkar. Fått 3000:- från Länsstyrelsen.
Fågelkurs för 4:e året.

§8

ÖSOF:s framtid
Ordföranden lämnade ordet fritt.
Representanter från
Kalmar: På Kronobergs ornitologiska förening tog beslut att bilda Smålands
ornitologiska förening ihop med Jönköpingsregionen. Kalmarklubben ställer sig bakom
detta beslut och kommer att gå med.
Nybro-Emmaboda: Ser en fara att vi rent geografiskt hamnar i ”skugga”. Ser ingen fördel
med förslaget.
Oskarshamn: Man har disskuterat frågan i lokalklubben, håller med Nybro-Emmaboda.
Småland är stort, det borde finnas plats för två regionföreningar.
Hultsfred: Har haft frågan uppe på flera lokalklubbsträffar men det är egentligen inget
som intresserar medlemmarna på lokalnivå. Ser ändå att det så småningom ändå måste gå
åt det hållet att det blir en regionalförening.
Tjust: Man har disskuterat frågan i styrelsen. Några ser fördelar, men det stora
geografiska avståndet är en nackdel. Ser en risk med att man kan tappa kontakten med
Länsstyrelsen. Man känner mer för närmiljön.
Lars Petersson Kalmar, svarar Larsgunnar, Tjust. Varje län måste vara representerat i
styrelsen för Smålands ornitologiska förening. Lokala rapportkommittéer med
lokalkännedom. Ser en fördel med en större förening som kan ställa sig bakom skrivelser
till Länsstyrelse och andra myndigheter.
Flera synpunkter som kom fram.
Antalet medlemmar av mindre vikt, det är fågelskyddsarbetet som är det viktiga. Ha kvar
Ösof vid sidan om Smålands ornitologiska förening.
Man måste hitta personer som kan tänkta sig att ingå i styrelsen för SmOF innan en ev.
nedläggning an Ösof.
Hur gör Kalmarklubben om Ösof är kvar?
Tommy förordar att Ösof är kvar för att jobba mot Länsstyrelsen i Kalmar.
Sammanfattning: Kalmar och ev. Hultsfred, lägg ned Ösof. Övriga klubbar, ha kvar Ösof.
Ösof blir kvar tills vidare.

§9

Inkommen post
Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige/SOF. Efterlyser respons på tidigare utskick ang.
planerad uppdatering av IBA-områden.

§10

Övriga frågor
En ny hemsida släpps i höst.
Lusserally lördag 15 december.

§11

Nästa möte
Torsdag 15 november 2018. Kl. 19.00. Oscarsgymnasiet Oskarshamn-

Vid protokollet Jan Karlsson

Justeras: Magnus Lanner_________________________

