
^» Ostra Smalands Ornitologiska Forening 
^jf j^ Protokoll fort vld styrelsemdte 

Tidpunkt: Torsdag 19 november 2020 kl. 18.00. 
Plats: Via Google-meet 
Narvarande: Ake Nilsson, Ulf Edberg, Jan Brenander, Jan Karlsson, Larsgunnar Nilsson, Magnus 
Lanner, Lars-Olof Eriksson, Torgny Bemtsson och Jan Ottosson. 

§ 1 Val av ordforande och sekreterare for motet 
Till ordforande valdes Ake Nilsson och till sekreterare Jan Karlsson 

§ 2 Val av justeringsman 

Lars-Olof valdes till justeringsman 

§ 3 Dagordningen godkandes 

§ 4 Beslutsuppfoljning 
Inga beslut att folja upp 

§ 5 Ekonomi 
Lars-Olof presenterade balans- och resultatrapport. Ett positivt resultat pa 2931:- hittills i 
ar. Manga inbetalningar sker i december for kommande ar vilket skapar merarbete for 
kassoren. Ake ska uppmana medlemmar att betala efter arsskiftet i kommande nummer 
av tidskriften. 
Det firms fortfarande en hel del pengar i fondema. For att forenkla bantering sa forslog 
Ake att Goktytefonden och Forskningsfonden slas ihop till en fond kallad 
Forskningsfond samt att Tidskriftsfonden och Styrelsefonden slas ihop till Styrelsefond. 
Av tillgangama placeras 20 OOOSEK i Styrelsefonden och resten i Forskningsfonden. 
Beslut: Styrelsen beslutade att sla samman fonderna till tva fonder och fordela 
tillgangama enligt forslag. 

§ 6 Tidskriften 
Nr: 3 ar pa gang, innehaller bl.a. artikel om Urbans arbete med vilthjalpen samt en 
rapport fran Allhelgonarallyt i Oskarshamn. For nr:l 2021 ansvarar OBF. 

§ 7 Lusserally 
Pa grund av radande Covid-19-lage stalls arets lusserally in. 

§8 Arsmote 2021 
Nasta ars arsmote kommer att hallas sondag 11 april kl. 18.00 digitalt via Google-meet. 
Konstituerande styrelsemote kommer att hallas efter arsmotet kl. 19.00 

§ 9 Information fran Birdlife Sverige 
Man har haft ett landsdelsmote. Ingen fran Osof kunde narvara. Det handlade mycket om 
vindkraft och skarvjakt. Man pratade aven om hur man skulle kunna dela pa kostnader 
mellan foreningar. Det ar stora kostnader for tidskrifter och porto. 

§10 Nytt fran lokalklubbarna 

Nybro-Emmaboda, 
Ulf 
Oppnat upp for utomhusutflykter men bildkvallar ar installda. Soker hemsidesansvarig. 



Fatt en forfragan till Osof fran Kristina Tapper, Friluftsframjandet, om vi har nagot 
forslag pa aktivitet/forelasning nasta ar pa friluftslivets dag 29 april under friluftslivets ar. 
Ake ska kolla med Urban Rundstrom och Gabriel Norevik om dom kan forelasa om sina 
jobb med nattskarra. 
Torgny 
Strackrekord avseende blasgas under Euro birdwatch day. Varit pa mote angaende 
Boloskogen i Homso kronopark som foreslas bli nationalpark. 

Oskarshamn, Jan Brenander 

Overklagan av avverkning vid knarotslokal. Ny vindkraftpark i Brabygden pa forslag. 

Kalmar, Jan O 
Genomfbr exkursioner utomhus med enskild akning till motesplatser. Kalmarklubben 
vann arets upplaga av Allhelgonarallyt. Kommer att halla arets arsmote digitalt inom 
kort. 
Vastervik, Larsgunnar 
Vindkraftpark vid Tribbhult beviljad, det blir 14 220m hoga verk. 
Vattenfall vill bygga vindkraftsverk 30-talet verk pa gransen mellan Vastervik och 
Vimmerby. Man arbetar pa overklagan. 
Pilgrimsfalk, 5 revir, tre lyckade hackningar. I en hackning med tre ungar har tva av 
dessa hittats skadade och senare dott. En bona som overvintrar vid sjukhuset i Vastervik 
ar ater pa plats. Hon kommer runt den 20 oktober varje ar. 
Man har stallt in nyborjarkurs i fagelskadning. Aven inneaktiviteter ar installda. 
Larsgunnar har tillsammans med Kent Gullqvist ringmarkt totalt 154 homugglor. 
Av dessa har inga blivit som aterfynd, bara egenkontroll av ett antal. 
Sedan 2014 har ca. 100 berguvsungar blivit ringmarkta. Ett aterfynd av en dod berguv i 
Figeholm som marktes 2019. 

Hultsfred 
Genomfbrt uteexkursioner. Stallt in kommande bildkvall. Genomfort Allhelgonarallyt 
med gott resultat. Dock har man ingen chans att vinna over kustkommunema. Man 
efterlyser ett handikappsystem. 

Inkommen post/skrivelser 

Rapport fran Birdlifes landsdelsmote via E-post, vidarebefordrad till styrelsen. 

Ovriga fragor 
Larsgunnar efterlyser en generell vindkraftspolicy for Osof Det firms mycket nya forslag 
pa vindkraftparker i kansliga omraden. Vi l l att Osof engagerar sig mer kraftfuUt. 
Svenska fagellokaler. Oskarshamn och Kalmar har inkommit med flera lokaler. Saknar 
fortfarande fran Nybro och Hultsfred. 

Hemsidan pa internet. Andra texten, "fastlandsdelen av Kalmar Ian" till ostra Smaland. 

Nasta mote 
Preliminart 11 februari 2021. K l . 18.00. digitalt. 

Vid protokollet Jan Karlsson 

Justeras: Lars-Olof Eriksson 


