Östra Smålands Ornitologiska Förening
Protokoll fört vid styrelsemöte
Tidpunkt: Torsdag 29 augusti 2019 kl. 19.00.
Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn
Närvarande: Åke Nilsson, Ulf Edberg, Torgny Berntsson, Jan Karlsson, Tommy Larsson,
Larsgunnar Nilsson, Jan Ottosson, Jan Brenander.

§1

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

§2

Val av justeringsman
Tommy Larsson valdes till justeringsman

§3

Dagordningen godkändes.

§4

Beslutsuppföljning
Vindkraftpark vid Lervik Västerviks kommun. Avvaktar beslut från Mark o
miljööverdomstolen.

§5

Ekonomi
Åke visade kontot på Swedbank, saldo 84 640,77.
Resultat- och balansrapport från Lars-Olof. Budgeterat med minusresultat för 2019.
Föreläggande från Skatteverket. Lars-Olof hade glömt begära uppskov med att skicka
deklaration för 2018-2020. Deklaration för 2018 inskickad.

§6

Tidskriften
Nr: 2 med fågelrapporten lite försenad.
I nr:3 kommer Leon Axelssons artikel om Williams år med sträckräkning på Revsudden.
Nr 1: 2020, Kalmarklubben ansvarar.

§7

Gemensam plattform för protokoll
Protokoll ligger redan på hemsidan. Åke fixar Google drive för dagordning och andra
arbetsdokument .

§8

Fågellokaler i Sverige
Svenskafagellokaler.se har så smått kommit igång. Nu är det upp till lokalklubbarna att
skicka in material till webb-ansvarig för Ösof, Larsgunnar Nilsson. Klubbarna avgör
själva vilka lokaler som ska vara med.

§9

Birdlife Sverige
Avgående VD Anette Strand har skickat ut en skrivelse till alla regionalföreningar där
hon beskriver händelser som fick henne att sluta, utifrån hennes perspektiv. Svar på
denna skrivelse har kommit från Birdlife Sverige med en avvikande uppfattning.

§10

Berguvsinventeringen
Larsgunnar presenterade en sammanställning för Ösof:s verksamhetsområde. Västervik
hade fina siffror med ett flertal besatta revir. För övriga kommuner såg det dystert ut.
Inventeringen fortsätter 2020.

§11

Nytt från lokalklubbarna
Oskarshamn
Tidigare hot om en sanktionsavgift på 150 000 SEK för att man inkommit med en
ansökan avseende Målsjön 1 dag för tidigt har ordnat upp sig. Klubben slipper avgiften.
Firar 40-årsjubileum med en resa till Falsterbo birdshow för medlemmar.
Överklagar en föryngringsavverkning på Istergås, Misterhults skärgård.
Överklagar en avverkning på Björnö.
Exkursion till Försjön. Inbjudan har gått ut över hela Kalmar län.
Nybro-Emmaboda
Har haft besök av bronsibis och brun glada vid Skärveryd.
Ulf har inventerat Hornsö ekopark för Sveaskogs räkning.
Kalmar
Häckande ägretthägrar har fått ut 32 ungar. En blåvingad årta var på besök i Hagby
hamn.
Hultsfred
Häckningsflottar som lagt ut i Lönnekullaviken, Hulingen har varit bebodda av enstaka
skrattmåspar och fisktärnor..
Västervik
Ny överklagan av planerad vindkraftspark Lerbo, Blankaholm.
Hermanstorp våtmark, kommunen missköter den då den inte betas.
Vill ha ett formellt skydd av Uknö Glo, markägare och Länsstyrelsen är ointresserade.
Häckning av pilgrimsfalk lyckad i år. Ett nytt par har etablerat sig.
Lappugglehäckning, 1 unge observerad.
32st Ejderlådor utplacerade på bl.a. Sladö och Flatvarp. Inga häckningar i dessa hittade.
Tjäderinventering, 50 områden genomgångna. Fyra nya spelplatser hittade. Fortsätter
även nästa år.
Backsvala, grustäckt med ca. 50 bon är borta. Ska man göra konstgjorda branter?
Ringmärkning av nattskärra ska ske 30 augusti.

§12

Inkommen post
Inget nyinkommen post till föreningen.

§13

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§14

Nästa möte
Preliminärt 14 november 2019. Kl. 18.00. OBS ny tid.

§15

Mötet avslutades
Vid protokollet Jan Karlsson

Justeras: Tommy Larsson _________________________

