
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 14 november 2019 kl. 18.00. 

Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 

Närvarande: Åke Nilsson, Magnus Lanner, 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 

 Larsgunnar valdes till justeringsman. 

  

§ 3 Dagordningen godkändes. 

   

§ 4 Beslutsuppföljning 

Ny överklagan av Vindkraftpark vid Lerbo, Tjust fågelklubb, Ösof samt Birdlife Sverige. 

Fågellokaler i Sverige. Larsgunnar eftersökte underlag. Han har skapat en mall som 

delades ut. 

 

§ 5 Ekonomi 

Skrivelse från kassören som uttryckte farhågor inför framtiden. Hur öka intäkter, minska 

utgifter? 

Åke tog upp en idé han hade. Om man kunde få alla lokalklubbsmedlemmar att via sin 

lokalklubb betala prenumerationsavgift till Fåglar i östra Småland så skulle det räcka 

med 10 kr/medlem. De skulle då få FiöS 3 nr digitalt. Kanske lite tidigt än för detta men 

om några år kanske. 

 Åke presenterade ett budgetförslag för 2020 som skulle ge ett överskott på 200kr. 

 Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet att anta den. 

 

Ska vi erbjuda familjemedlemskap? Måste stadgar ändras i så fall, måste beslut tas på 

årsmöte? Innan beslut tas ska vi titta lite på hur andra föreningar har det.  

 

En ansökan om medel från forskningsfonden har inkommit. 

Arne Schönbeck söker 5000:- till ett fiskgjuseprojekt. Beslut i frågan tas på 

februarimötet. 

  

Förslag till ändring av forskningsfondens stadgar. Som det är skrivet idag kan det tolkas 

på två olika sätt, max. 5000:-/ansökan eller max 5000:-/år oavsett antal ansökningar.  

 Ny skrivning: Belopp som utbetalas från fonden kan vara max 5000kr/år. 

 

§ 6 Tidskriften 

Nr:3 med Leon Axelssons artikel om Williams år med sträckräkning på Revsudden. 

Nr 1: 2020, Kalmarklubben ansvarar. 

 

§ 7 Lusserally 

 Lördag 14 december. Trots lite dåligt med lag de senaste åren försöker vi en gång till. 

 

 



§ 8 Årsmöte 2020 

 Årsmöte 2020 kommer att hållas i Hultsfred 5 april kl.15.00. Lokal meddelas senare. 

 Styrelsen föreslår oförändrad avgift för 2021, 150kr. 

 

§ 9 Nytt från lokalklubbarna 

Oskarshamn 

Varit på en jubileumsresa till Skåne. Skrivelse till Sveaskog, Skogsstyrelsen och 

Länsstyrelsen ang. en föryngringsavverkning i en våtmark som Sveaskog gjort. 

 Insändare ang. granbarkborrens utbredning i naturreservat. 

Skrivelse till Oskarshamns kommun ang. röjning av bärande träds, naturvårdsträd upp till 

300 år gamla.  

Svarat på fråga från en fastighetsägare i Mönsterås hur man ska vårda en naturmark på 

ca. 5 ha. Hänvisar till Skogsstyrelsen. 

Exkursion till Försjön, Mönsterås. Hittade en del rödlistade arter. Man kommer att begära 

en nyckelbiotopsinventering av området runt Försjön. 

Projekt i samarbete med Länsstyrelsen att fånga 50 vuxna storskarvar och förse dom med 

GPS-sändare. 

Det har framkommit önskemål att decimera antalet häckande storskarvar på kommunen 

enda häckningslokal. 

Smålands skogsgrupp bildad. 

Deltagit i Allahelgonaracet. 

 

 Nybro-Emmaboda 

 Nybro kommun ska försöka restaurera Hökasjön, en igenslammad fågelsjö. 

Ulf har varit ute med konsulter och tittat på Alsjösjön med avrinningsområde inför ett 

försök att höja dem biologiska mångfalden. 

 Genomfört en resa till Bohuslän i oktober. 

Deltagit i Allahelgonaracet. 

 

Kalmar 

Husbygge vid Bottorps hamn stoppat av Länsstyrelsen. 

Varit på resa till Skåne där bl.a. Falsterbo besöktes. 

Deltagit i Allahelgonaracet. 

 

Hultsfred 

Deltagit i Allahelgonaracet. 

 

Västervik 

Överklagan vindkraftspark Lebo. 

Ny ansökan angående vindkraftspark vid Tribbhult mellan Blankaholm och Hjorted. 

Satt upp fem konstgjorda bon för lappuggla. 

Ringmärkt 39 hornugglor under hösten. 

Den 23 november kommer Bo Eriksson från fågelklubben Tärnan berätta om deras 

projekt med att följa ejderns häckning på ön Hävringe utanför Bråviken. 

Byggt ett antal häckningslådor frö ejder. 

I Västervik fanns två pilgrimsfalkar på sjukhustaket vid ett tillfälle. En kort strid i 

vinterreviret observerades, som den gamla honan uppenbarligen vann. 

Fågelkurs med 25 deltagare. 

Deltagit i Allahelgonaracet. 

 

 

 

 



§10 Inkommen post 

Peter Berglin inkommit med synpunkter ang. skrivning på hemsidan hur man blir 

medlem eller prenumererar på tidskriften. Åke skickat svar. 

 

 

§11 Övriga frågor 

Bildandet av Småland ornitologiska förening väckte en del känslor. Hur har frågan 

drivits? Dom gör anspråk på hela Småland, ger bl.a. ut en fågelrapport för hela Småland. 

Larsgunnar fick i uppdrag att författa ett brev till Birdlife:s styrelse där vi påtalar att vi 

inte tycker att dom tar namnet Smålands ornitologiska förening när föreningen bara 

täcker Kronobergs och Jönköpings län.  

 

Fråga från Jan Brenander, har Ösof haft medlemsmöte med alla lokalklubbar? Försök hat 

gjorts med endast ett fåtal deltagare. 

 

 

§12 Nästa möte 

 Preliminärt 6 februari 2020. Kl. 18.00.   

  

§15 Mötet avslutades 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: Larsgunnar Nilsson _________________________  


