
 Östra Smålands Ornitologiska Förening 
Protokoll fört vid styrelsemöte 

 

 

Tidpunkt: Torsdag 11 februari 2021 kl. 18.00. 

Plats: Via Google-meet 

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

Lanner, Lars-Olof Eriksson och Jan Ottosson.  

 

 

§ 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 Beslutsuppföljning 

Inga beslut att följa upp 

 

§ 5 Ekonomi 

 Lars-Olof presenterade balans- och resultatrapport. Ett positivt resultat på 4767:- hittills i 

år.  

 

§ 6 Tidskriften 

Nr: 1 kommer i mars, innehåller bl.a. artikel om skärsnäppa i östra Småland. 

 

§7 Årsmöte 2021 

 Kommer att hållas söndag 11 april kl.18.00 digitalt via Google-meet. 

Kallelse i tidskriften. Digitalt möte innebär att om någon utanför styrelsen vill närvara 

måste denne anmäla detta till Åke så han kan skicka en inbjudan via google-meet. 

 Styrelsen kommer att föreslå årsmötet oförändrad avgift för 2022. 

 

§8 Birdlife Sverige årsmöte 2021 

Kommer att ske 24-25 april, troligen digitalt. Åke har anmält sig. Då det troligen blir ett 

digitalt möte kan fler delta, dock utan rösträtt. 

 

§9  Information från Birdlife Sverige 

 Har inkommit via e-post som skickats vidare till styrelsen. 

 

§10 Inkommen post/skrivelser 

 Från Länsstyrelsen beslut om bildande av naturreservat Vållö, Mönsterås kommun. 

  

§ 11 Nytt från lokalklubbarna 

Oskarshamn 

Åke hade skickat pressinformation till tidningen Barometern och P4 Radio Kalmar om 

Vinterfåglar inpå knuten. Radio Kalmar kom till en förskola i Figeholm, avd. Gula 

spindeln på Prästkragens förskola som vann tävlingen och fick tre barnkikare till klassen, 

fågelmatare, samt klassuppsättning av tre barnböcker, ”Svenska fåglar” (Emtenäs), Till 

flyttfåglarnas land – Stella Skräntärna och Sigge Silltrut (Karlsson Halldén) 

 

 



Jan Brenander, upprop, avverka inte de sista gammelskogarna, har underskrift från olika 

naturskyddsföreningar, Ösof kommer att skriva på. Kommer att skickas till 

Länsstyrelsen. 

Viråns vattenråd, förfrågan om ”smultronställen” i Kalmar län. Målsjön kan vara ett bra 

exempel med både natur- och kulturvärden. 

Möte med Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och andra föreningar som sysslar med 

skogsfrågor 11 mars. 

  

Västervik, Larsgunnar 

Berguvarna har börjat ropa. Vid ringmärkning av hornugglor hörs berguv, inga 

hornugglor syns till, när berguven flyger iväg dyker det upp en hornuggla som suttit och 

tryckt. Den flyger in i fångstnätet och kan ringmärkas. 

En ärtsångare har hållit till på en matning i Västervik, kan det vara någon sibirisk 

underart? Kontakt har tagits med ringmärkningscentralen, inga fjädrar får ryckas till 

DNA-prov. Däremot fick man ett avföringsprov som toga om hand för DNA-

provtagning. 

En Mandarinand har hållit till i strömmen mitt i stan sedan 25 oktober. 

Deltagit i sjöfågelräkningen. Nämnvärt är ett par tusen vigg och 250 salskrake vid 

Björnsholm. 

 Man kommer att genomföra en bildvisning digitalt via ZOOM. 

 

Kalmar, Jan O 

Det har beviljats ett bygglov vid småbåtshamnen vid Tjärhovet, bara 100 m från en 

skrattmåskoloni. 

 Deltagit i sjöfågelräkningen.  

 Ny art för Kalmar hittad, ringand. 

Man ska anlägga häckningsplatser för backsvala genom att lägga upp en jordhög, ca. 

30m lång och 3m hög. Plats ännu inte bestämd. 

 Genomfört en del utomhusaktiviteter. 

 

Nybro-Emmaboda, Ulf  

 Man har ställt in alla inneaktiviteter. Genomfört en strömstareinventering. 

 Flyttat fram årsmötet.  

Haft en exkursion till Öland där man åkt i enskilda bilar. 

Deltagit i sjöfågelinventeringen. 

 

Hultsfred, Jan K 

Genomfört några uteaktiviteter. 

Har lite övervintrande fåglar i mindre bäck, Råsebäcken genom naturreservatet Alkärret. 

Två vattenrall, en kungsfiskare och en rödhake.  

 

§12 Övriga frågor 

Svenska fågellokaler. Larsgunnar har fått in data till några fler lokaler från Hultsfred och 

Emmaboda. Nu saknas uppgifter från Nybro, Vimmerby, Högsby och Mönsterås. 

  

§13 Nästa möte 

 Direkt efter årsmötet. 

  

 

Vid protokollet Jan Karlsson  

 

 

Justeras: Ulf Edberg _________________________  


