Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid styrelsemöte
Tidpunkt: Torsdag 16 maj 2019 kl. 19.00.
Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn
Närvarande: Åke Nilsson, Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Magnus Lanner.

§1

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

§2

Val av justeringsman
Magnus Lanner valdes till justeringsman

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Konstituering
Vice ordförande: Magnus Lanner
Sekreterare; Jan Karlsson
Kassör: Lars-Olof Eriksson
Till firmatecknare för Östra Smålands Ornitologiska Förening verksamhetsåret 2019
valdes Åke Nilsson, 630912-2973, och Lars-Olof Eriksson, 660805-7193.

§5

Beslutsuppföljning
Ny överklagan av vindkraftpark vid Lervik Västerviks kommun. Åke kollar med
Larsgunnar.

§6

Ekonomi
Resultat- och balansrapport från Lars-Olof. Önskemål från revisorerna att bokförda
underskott ska protokollföras.

§7

Tidskriften
Nr: 2 med fågelrapporten kommer inom kort. Åke har fått en förfrågan från biblioteket i
Kalmar om det är ok att skriva ut den digitala tidskriften för att låna ut den. Vi tyckte att
det var helt ok då det kan hjälpa till att sprida intresset för fågelskådning och fågelskydd.

§8

Fågellokaler i Sverige
Ny webbplats, svenskafagellokaler.se
Tanken är att alla regionalföreningar ska lägga upp sina intressantaste lokaler.
Webbansvarig vill ha en kontaktperson från Ösof som administrerar våra lokaler på
sidan. Till nästa möte, kolla med lokalklubbar vilka lokaler som kan vara lämpliga att
lägga upp.

§9

Nytt från lokalklubbarna
Nybro-Emmaboda
Var på en resa till Finland i påskhelgen. Besökte Finska Utö.
Har ev. häckning av ägretthäger.
Oskarshamn
Har fått en sanktionsavgift på 150 000 SEK för att man inkommit med en ansökan
avseende Målsjön 1 dag för tidigt. Åke och Tommy ska genomföra en
kustruteinventering med 20 rutor längst kusten från Torsås till Östgötagränsen.

Hultsfred
Har byggt några nya häckningsflottar som lagt ut i Lönnekullaviken, Hulingen.

§10

Inkommen post
Emmaboda kommun, uppdatering av föreningsregister.
Birdlife Sverige, info backsvaleinventering 2020.
Dackevind, samråd angående vindkraftpark sv. Målilla. Fågelklubben Hultsfred tar hand
om detta.
Från Länsstyrelsen angående skyddsjakt på storskarv.
Daniel Bengtsson Birdlife. IBA-områden. Ulf kollar med Daniel om vad det är han vill
ha.

§11

Övriga frågor
Magnus undrade om Kalmarklubben fortfarande är kvar i ÖSOF? Svar ja.

§12

Nästa möte
Preliminärt 29 augusti 2019. Kl. 19.00.

Vid protokollet Jan Karlsson

Justeras: Magnus Lanner _________________________

