
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 6 februari 2020 kl. 18.00. 

Plats: Oscarsgymnasiet, Oskarshamn 

Närvarande: Åke Nilsson, Ulf Edberg, Jan Karlsson, 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 

 Jan Ottosson valdes till justeringsman. 

  

§ 3 Dagordningen godkändes. 

   

§ 4 Föregående protokoll 

Ansökan från Forskningsfonden, Arne Schönbeck sökt 5000SEK till fiskgjuseprojekt. 

Beslut: Ansökan beviljades. 

Ansökan från Göktytefonden, Kent Gullqvist sökt 2682,50 för resor utförda 2019. 

Beslut: Ansökan beviljas. 

 

§ 5 Ekonomi 

 Lars-Olof jobbar på bokslutet.  

Det finns 79 067SEK på konto. 45 medlemmar som betalat hittills i år. 

 

§ 6 Tidskriften 

 Nr1 är på gång. Kalmarklubben står för innehållet. 

 

§ 7 Forskningsfonden 

 Åke presenterade nytt förslag på skrivning i forskningsfonden och göktytefonden. 

”Belopp som fonden delar ut kan max vara 5000SEK/år. Om det är fler som söker pengar 

beslutar styrelsen hur pengarna ska fördelas.” 

Beslut enligt förslag. 

 

§ 8 Årsmöte 2020 

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

Styrelse kommer att föreslå årsmötet familjemedlemskap för 50SEK/år, samt 

ungdomsmedlemskap för 50SEK/år för dom som är 20 år eller yngre. 

 

§ 9 Birdlife Sverige 

 Årsmöte 2020 25-26 april i Stockholm. 

 Åke Nilsson åker som representant från Ösof. 

 Åke kollar kostnad och meddelar Lars-Olof så han kan ta med den i budget. 

 

§10 Information från Birdlife Sverige 

Backsvaleinventering 2020, kontaktperson önskas. Simon Carrington från Kalmar 

föreslogs. 

Remiss. Nya jakttider, synpunkter önskas senast 10 mars. 

Larsgunnar skriver om jakttider på skogsfågel. 

 



§11 Inkommen post 

 Ingen post sen senast. 

 

§12 Nytt från lokalklubbarna 

Oskarshamn 

 Pär Gullstrand har JO-anmält Skogsstyrelsens generaldirektör. 

Jan B, skrivelse till Länsstyrelsen angående planerad huggning vid Idhultesjön och 

Försjön, kräver nyckelbiotopsinventering. 

 Avverkning av naturskog intill Ostkustleden vid sjön Tvingen stoppad. 

 Möte om föreslagen nationalpark vid Hornsö i mars. 

Furön, planer på att köra ut grus för att förbättra häckningsplatser för skräntärna ej 

möjlig, skötselplan tillåter inte detta. Man vill sätta upp kameror för övervakning av 

skräntärnorna.  

Oskar Nordal Mönsterås, GPS-märka skarvar. Pengar söks för detta projekt. 

 

 Nybro-Emmaboda 

 Fyller 35 år 2020.  

 Mycket tallbit, sidensvans och trastar observerade.  

Fågelprojekt ihop med Nybro kommun. 

 

Kalmar 

Även här mycket observationer av tallbit, trast och sidensvans. 

Nytt naturreservat vid Värnanäs. 

Planerad resa till Falsterbo. 

 

Hultsfred 

Inventeringar pågår vid projekterade vindkraftparker. 

 

Västervik 

 Larsgunnar, rapport från berguvsseminarium kommer inom kort. 

 Berguvarna är igång. 

 

§13 Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

§14 Nästa möte 

 Efter årsmötet 5 april.   

  

§15 Mötet avslutades 

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: Jan Ottosson _________________________  


