Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid styrelsemöte
Tidpunkt: Torsdag 7 februari 2019 kl. 19.00.
Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn
Närvarande: Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Larsgunnar Nilsson, Tommy Larsson, Åke
Nilsson, Magnus Lanner, Jan Brenander OBF.

§1

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande valdes Åke Nilsson och till sekreterare Jan Karlsson

§2

Val av justeringsman
Larsgunnar valdes till justeringsman

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Beslutsuppföljning
Inkommit beslut från Mark- och miljödomstolen angående vårt överklagande av tillstånd
till vindkraftspark vid Lervik, Västerviks kommun. Mark- och miljödomstolen avslår
överklagan. Vi har fram till 18 februari att överklaga detta beslut. Larsgunnar skriver
överklagan.

§5

Ekonomi
Kontosaldo, se bilaga 1. Resultat för 2018 +3SEK. Överföringar från fonder är gjorda för
att få ett positivt resultat. Detta är preliminärt än så länga. Lars-Olof avvaktar svar från
revisorerna.

§6

Ändringar av stadgar
Förslaget från förra mötet är uppe på riksnivå, Birdlife, för godkännande. Beslut kommer
att tas på årsmötet och ett föreningsmöte längre fram i vår.

§7

Tidskriften
Nr: 1 på gång, Nybro-Emmaboda står för innehållet.
Detta nummer blir helt digitalt. Beräknas komma ut i början ab mars månad. För nummer
1-2020 är det Kalmars tur att stå för innehållet.

§8

Forskningsfonden och övriga fonder
Förslag till ändring av stadgar för göktytefonden.
Beslut: Stadgar ändras enligt förslag. Ersätter stadgar från 2007.
Beslut: Att bevilja ansökan från göktytefonden till Västerviksklubben.
Förslag till ändring av stadgar för forskningsfonden.
Beslut: Stadgar ändras enligt förslag.

§9

Årsmöte 2019
ÖSOF:s årsmöte kommer att hållas söndag 7 april. Troligen blir det med exkursion till
Målsjön och förhandling i någon lokal i Kristdala.

§10

Nytt från lokalklubbarna
Nybro-Emmaboda
Har haft några bildkvällar i Nybro samt Emmaboda. Deltagit i Lusserallyt. Byggt
fågelholkar.

Oskarshamn
Jan Brenander ang. en stor tjäderspelsplats vid Gökhult, Mönsterås kommun, som är i
fara. Utomstående inventerare som varit där säger sig inte hittat något som tyder på
tjäder. Området måste inventeras bättre så vi kan verifiera att det finns spelande tjäder
där.
Jan har också varit på ett sektorsmöte i Jönköping med Skogsstyrelsen.
Han har även deltagit på ett möte i Alvesta, Skogsskötsel med nya möjligheter.
OBF firar 40år 2019. Detta kommer att firas.
Västervik
Föredrag med Claes Sjöstedt.
Exkursion till Västerviks hamn med ett 30-tal deltagare.
Möte, nystartat projekt om tjäderinventering.
Haft besök av en lappuggla 12 januari. Pilgrimsfalk håller till runt sjukhuset,
Roliga obsar, bl.a. vattenrall och dvärgbeckasin.
Hultsfred
Ska bygga häckningsflottar till skrattmås för att utöka antalet som för närvarande är fyra
stycken i Lönnekullaviken, Hulingen.
§11

Birdlifemöte
Larsgunnar rapporterade från ett möte med Birdlife kring fågelskyddsfrågor.
Det var ca. 25 deltagare som diskuterade bl.a. det nya fågeldirektivet.

§12

Inkommen post
Birdlife, Stina Rigbäck. Information om beredningsgrupp för jakttider.
Riksstämma 2019. Sista anmälningsdag 28 februari. Ingen från ÖSOF har möjlighet att
delta.
Birdlife angående berguven status. Nationell inventering under 2019 och 2020.
Kontaktpersoner i ÖSOF:s område, Larsgunnar Nilsson och Tommy Larsson.
Larsgunnar vill gärna ha namn på kontaktpersoner i lokalklubbarna.
ÖSOF har fått en fågelbok, Fåglar inpå livet i ord och bild av Kjell-Arne Larsson och
Tero Niemi. Boken får gå runt till styrelsemedlemmar/lokalklubbar.
Ulf tog upp kallelsen till landsdelsmöte. Svagt intresse denna gång. Nytt datum till
hösten.

§13

Övriga frågor
Larsgunnar blir ÖSOF:s kontakt mot Fågellokaler på webben.
Leon Axelsson som lagt in William Petterssons observationer vid Revsudden kommer att
uppmärksammas med ett presentkort på 500SEK på Naturbokhandeln.

§14

Nästa möte
Föreningsmöte 7 maj 2019. Kl. 19.00.

Vid protokollet Jan Karlsson

Justeras: Larsgunnar Nilsson _________________________

