
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Tidpunkt: Söndag 5 april 2020 kl. 15.00. 

Plats: Digitalt via Google meet. 

Närvarande: Åke Nilsson, Ulf Edberg, Jan Brenander, Jan Karlsson, Lars-Olof Eriksson och Magnus 

Lanner.  

 

 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till ordförande valdes Åke Nilsson och till sekreterare Jan Karlsson 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 Jan Brenander valdes till justeringsman 

  

§ 3 Dagordningen godkändes. 

 

§ 4 Konstituering 

 Vice ordförande: Magnus Lanner 

 Sekreterare; Jan Karlsson 

 Kassör: Lars-Olof Eriksson 

   

§ 5 Föregående protokoll 

Lästes igenom och lades till handlingarna 

 

§ 6 Ekonomi 

 Årsavgift oförändrad 150 SEK. Budgeterat med ett överskott på 800 SEK. Fonder ska 

redovisas separat. 

  

§ 7 Tidskriften 

Nr: 2 med fågelrapporten kommer efter sommaren. En eloge till Calle Ljungberg för ett 

storartat arbete med fågelrapporten. 

 

§ 8 Birdlife Sverige årsmöte 2020 

Det har förekommit livliga diskussioner via e-post huruvida man ska hålla ett årsmöte på 

digital väg eller skjuta upp det p.g.a. av situationen med coronaviruset. Ösofs ståndpunkt 

i frågan är att man ska flytta mötet till hösten, vilket vi meddelar Birdlifs styrelse. 

 

§ 9 Information från Birdlife Sverige 

 Mest om årsmötet och hur det ska genomföras. 

 Tips på hur man kan skåda säkert i coronatider. 

 

§ 10 Inkommen post/skrivelser 

 Inget att rapportera 

 

§ 11 Nytt från lokalklubbarna 

 Nybro-Emmaboda 

Har ställt in alla exkursioner fram till fågelskådningens dag. 

 

Västervik 

Sällt in alla inomhusaktiviteter, men genomfört några exkursioner. 

Överklagan vindkraftspark Lebo ej gåt igenom. 

Överklagan angående vindkraftspark vid Tribbhult mellan Blankaholm och Hjorted. 



Lokal överklagan av beviljad skyddsjakt på vitkindad gås. 

Berguvsinventeringen pågår. 

Köpt fyra avlyssningsboxar som satts ut vid möjliga berguvsrevir. Fått ett positivt resultat 

från en lokal man trodde var tom. 

  

Oskarshamn 

Har ställt in inomhusaktiviteter men genomfört exkursioner utomhus.  

Åke har träffat Oskar Nordahl som har ett skarvprojekt ihop med SLU för att försöka 

utröna vad dom äter. Man har fått in 150 döda skarvar för analys, har tillstånd att skjuta 

1500st totalt.  

 

Hultsfred 

Har genomfört några utomhusexkursioner.  

 

§12 Övriga frågor 

 Inga frågor. 

 

§13 Nästa möte 

 Preliminärt 20 augusti 2019. Kl. 18.00. i Oskarshamn. 

  

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: Jan Brenander _________________________  


