
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 20 augusti 2020 kl. 18.00. 

Plats: Oscarsgymnasiet Oskarshamn. 

Närvarande: Åke Nilsson, Ulf Edberg, Jan Brenander, Jan Karlsson, Larsgunnar Nilsson och Magnus 

Lanner. Via Google meet Lars-Olof Eriksson och Torgny Berntsson.  

 

 

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för mötet 

 Till ordförande valdes Åke Nilsson och till sekreterare Jan Karlsson 

 

§ 2 Val av justeringsman 

 Ulf Edberg valdes till justeringsman 

  

§ 3 Dagordningen godkändes. 

   

§ 4 Föregående protokoll 

Lästes igenom och lades till handlingarna 

 

§ 5 Ekonomi 

 Lars-Olof presenterade balans- och resultatrapport. Ett positivt resultat på 5677:- hittills i 

år. Endast 48 som betalat medlemsavgiften. Påminnelse med kommande utskick av 

tidskriften. Kan vi minska reseersättningskostnaden med fler mötet digitalt? 

  

§ 6 Tidskriften 

Nr: 2 med fågelrapporten är på gång, blir i tryckt format för dom som inte meddelat att 

dom vill ha alla nummer digitalt. Åke efterlyser fågelbilder. 

Nr: 3 är under arbete. Kommer bl.a. att innehålla artikel om Urbans arbete med 

vilthjälpen. 

 

§ 7 Birdlife Sverige årsmöte 2020 

Åke rapporterade från mötet som hållits digitalt. Det hade förekommit många synpunkter 

om mötets legalitet, i flera frågor togs inga beslut.  

 

§ 8 Information från Birdlife Sverige 

Man siktar framåt och kommer med nya satsningar för 2021. SOF:s, Birdlife Sveriges 

75-årsjubileum inte firat. Genomförs vid ett senare tillfälle. 

 

§ 9 Inkommen post/skrivelser 

 Ändrade regler för skyddsjakt på storskarv. Det blir enklare att skjuta. 

 

§ 10 Nytt från lokalklubbarna 

Oskarshamn, Jan Brenander 

Möte i Hornsö ekopark med representanter från Kristdemokraterna. 

Nytt möte blir 10 september. 

Skogsgruppen skickat in överklagan mot avverkningar i Lixhult och Tvingen. 

 Inbjudna till Stensjöbys kulturreservat. 

 

 Nybro-Emmaboda, Ulf Edberg 

 Legat lågt med exkursioner. 

 Inventering i Nybro stad åt kommunen. 



Man vill bygga vindkraftsverk i anslutning till Hornsö ekopark, inga ansökningar 

inkommit ännu.  

Misslyckad havsörnshäckning i Törn, men fiskgjusen har lyckats bra i kommunen i år. 

Inga berguvar hittade och gällande backsvalor inga kolonier men ev. ett häckande par. 

 

Västervik 

Två vindkraftparker under prövning. 

Linköpings tekniska verk planerar vindkraftspark i Ankarsrumstrakten. 

Vattenfall vill bygga vindkraftsverk vid sjön Spillen. 

Larsgunnar skrivit insändare i Västerviks tidning angående döda örnar och fladdermöss 

vid vindkraftverk. 

Avslag på överklagan av Länsstyrelsens beslut, beviljad skyddsjakt på vitkindad gås vid 

Västerviks golfbana. 

Berguvsinventeringen, 7 häckningar med 11 ungar. Två helt nya lokaler. 

Pilgrimsfalk, 5 revir, tre lyckade häckningar med totalt 8 ungar. 

Backsvala, en lokal med 5 par. Letat på 27 olika grustäkter. 

Lappuggla, häckning i Vimmerby kommun. 

Fågelrapporten klar, Höstprogrammet lite tveksamt ännu vilka exkursioner som kan 

genomföras. Ringmärkning på lördag vid Uknö Glo. 

 

Hultsfred 

Berguv, tre häckningar med totalt 4 ungar som ringmärkts. 

Backsvala, inga kolonier eller enskilda häckningar funna.  

Genomfört ett par exkursioner, tre till fem deltagare. 

 

§11 Övriga frågor 

Berguvsinventeringen. Larsgunnar rapporterade om årets resultat. Saknar fortfarande 

vissa data från en del lokalklubbar. Från Skåne rapporteras om många häckningar  i 

aktiva bergtäkter.  

Västerviksklubben har köpt fyra avlyssningsboxar ”Audio moth”  som satts ut vid 

möjliga berguvsrevir. Fått ett positivt resultat från en lokal man trodde var tom. 

 

Svenska fågellokaler. Oskarshamn inkommit med beskrivning av en lokal. Kalmar är på 

gång med ett antal lokaler. Saknar fortfarande från Nybro och Hultsfred. 

  

§12 Nästa möte 

 Preliminärt 19 november 2020. Kl. 18.00. i Oskarshamn. 

  

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: Ulf Edberg _________________________  


