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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening
Tid:

Tisdag 2020-04-07 kl 18.00–20.10

Plats:

”Dämmet”, Rosenkällasjön

Närvarande ledamöter:

Sofie Hellman, ordf.
Jussi Tranesjö, vice ordf.
Inger-Marie Wohlfarth, kassör
Anders Tennlind
Gunnar Ölfvingsson, §§ 1–14
Leif Jern, sekr.

Frånvarande:
Övriga närvarande:

Malin Larsson – anmält förhinder
Jesper Villaume – anmält förhinder
Fanny Edenborg
Stefan Westberg

Pga av det rådande hälsoläget i landet genomfördes mötet utomhus. Mötet var egentligen planerat
till den 24 mars. Innan mötet gjordes en presentationsrunda.

§3

Föregående protokoll

Protokoll 1/2020 från mötet den 27 januari justerades. Protokollet är tidigare utsänt och godkänt.

§4

BirdLifes riksstämma

Sofie drog bakgrunden till det digra, utsända materialet. BirdLifes riksstämma har fått ställas in, och
förhoppningsvis kan den genomföras senare under året.
Dock är det ett antal ärenden/punkter som man anser måste avgöras utan dröjsmål – godkännande
av verksamhetsberättelse och bokslut, fråga om ansvarsfrihet, nya val till styrelse etc. Därför har
dess styrelse föreslagit ett ”digitalt” årsmöte där dessa frågor behandlas. Varje regionförening har ett
givet antal röster – en röst per påbörjat 500-tal medlemmar. Föreningarna utser också sina egna
delegater. Därför består de röstberättigade av en given och känd krets. Dock har vissa föreningar
opponerat sig mot detta förfaringssätt och anser att mötet i sin helhet ska genomföras i höst, varför
en förfrågan har gått ut till samtliga föreningar om vilka punkter på dagordningen man anser kan
avgöras digitalt. Dessa punkter gicks nu igenom och en enig styrelse gav ÖgOF's delegater – Sofie
Hellman och Gunnar Ölfvingsson – i uppdrag att besvara frågeställningen. ÖgOF förordar därför att
årsmötet till vissa delar kan genomföras digitalt enligt förslaget från BirdLifes styrelse.

§5

ÖgOF's årsmöte

Frågan om ÖgOF kan genomföra ett årsmöte i digital form diskuterades. Dock har samtliga – nästan
1000 – medlemmar rätt att delta, varför det skulle vara svårt att genomföra ett sådant digitalt. I
stadgarna anges
”§ 8
Föreningen håller årsmöte senast under mars månad och extra sammanträde, då styrelsen anser
önskvärt eller då minst 20 medlemmar skriftligen begär detta. Styrelsen bestämmer tid och plats för
årsmötet och kallar härtill senast en månad före utsatt dag. Kallelse sker genom meddelande på
föreningens webbsida och i Vingspegeln eller genom särskild kallelse. Endast de frågor som anges i
kallelsen kan beslutas.”
Dock har styrelsen ansett det vara omöjligt att genomföra det till den 15 mars planerade årsmötet
under rådande omständigheter. Möjlighet finns enligt ovan att kalla till ett extra årsmöte, som i detta
fall skulle bli 2020 års ordinarie årsmöte.
Beslutas att avvakta med att bestämma tid och plats för årsmötet tills klarhet angående pandemin
och rekommendationer/uppgifter från BirdLife erhålls. Undertecknad fick i uppdrag att till nästa
nummer av Vingspegeln – Vingspegeln 1/2020 – meddela styrelsens ställningstagande inför
årsmötet och hur årsmötet avses annonseras. Förslaget till notis skickas till styrelsen för synpunkter.
Jesper Villaume och Malin Larsson har ju meddelat att man vill lämna styrelsen, men kan tänka sig
att fullgöra vissa uppgifter man har/har haft. Sofie ska fråga dem om de har för avsikt att medverka
vid kommande styrelsemöten, om man vill ha kallelser, protokoll etc.
Valberedningen har föreslagit Fanny Edenborg och Stefan Westberg till nya styrelseledamöter.
Styrelsen beslutar att fram till kommande årsmöte permanent adjungera dessa båda till
styrelsemötena.

§6

Omfördelning av arbetsuppgifter

I avvaktan på årsmötet bör ändå vissa omfördelningar av arbetsuppgifter göras.
Stefan är villig att ta på sig ansvaret för inventeringar efter Jesper. Dessa båda diskuterar hur
överlämning ska ske.
Fanny är villig att vara IT-/web-ansvarig inom styrelsen. Malin har dock förklarat att hon även i
fortsättningen kan bistå styrelsen. Dessa båda samt Sofie diskuterar också hur arbetsfördelningen
ska ske. Det är av yttersta vikt att Malin kan avlastas samtidigt som det är viktigt att ha en utsedd
kontaktperson gentemot Malin.
Fanny kommer även att ha uppgifter inom gruppen ”Fågelintresse”.
I övrigt gäller i stort den fördelning som tidigare gjorts. Efter årsmötet kan det dock bli aktuellt med
andra förändringar.

§7

Medlemmar/Ekonomi

Medlemmar
Utsändande av välkomstpaket till nya medlemmar har tidigare beslutats av styrelsen. Sofie svarar
för utskick efter att ha fått underlag från Anders.
Anders meddelade att vi enligt BirdLife i dagsläget har under 1 000 medlemmar – en minskning
från förra året med ca 100 medlemmar. Antalet är viktigt, då man får ytterligare en
”stämmodelegat”/röst till BirdLife om man passerar 1 000 medlemmar. Dock är det oklart hur
påminnelser har gått ut från BirdLife. Därför kan antalet förhoppningsvis passera denna magiska
siffra. Det finns också fortfarande oklarheter hur man räknar antalet medlemmar.
Ekonomi
Inger-Marie meddelade att hon gjort klart med VISMA ang. en förenklad version av
bokföringsprogrammet som är anpassat till föreningar av vår karaktär. Vi får alla de funktioner vi
behöver men ”slipper” en stor del av det vi inte behöver. Dessutom är priset klart lägre – så bra!
Hon har också varit i kontakt med Skatteverket ang. hur mycket vi kan betala för exempelvis
föredrag till personer som inte har en egen – beskattningsbar – firma. Beloppet 999:-/år gäller
fortfarande. Om vi skulle betala mer ikläder sig ÖgOF rollen som arbetsgivare, vilket är något vi
ska avstå ifrån. Reseersättning eller andra direkta omkostnader kan dock betalas ut mot kvitto.
Beloppen får dock inte överstiga det som anges i det statliga reseavtalet.
Kontakt med Claes Nilsson har upprättats ang. ”fågelskådarappen”. De pengar som erhållits från
Region Östergötland för bl a tryckning av en bok har inte förbrukats i sin helhet. Dessa medel
överförs därför till ÖgOF's verksamhet. Hur detta ska gå till, om/hur/när uppdateringar kan ske etc.
ska diskuteras mellan ”guidegruppen” – Claes Nilsson, Per Törnqvist, Martin Berry, Peter Berry
och Anders Forslund – och styrelsen.
Gruppen har föreslagit att ”appen” ska vara gratis för de som ansluter sig under april och maj. Detta
godkänns också av styrelsen som ser det som ett utmärkt initiativ.
En formell överlämning bör ske. Gruppen bjuds in till nästa styrelsemöte.

§8

Vingspegeln

Undertecknad rapporterade.
Vsp 1/2020
Numret handlar i stort om Häradsskär och är snart klart för tryck. Flera artiklar har lämnats in i
mycket god tid. Dock saknas fortfarande visst material från Häradsskär.
Innehåll i stort:
• Omslag – flygande svärtor
• Ordföranden har ordet – justeras efter senareläggning av årsmöte
• Häradsskär – flera artiklar
• Sällsyntheter i Motala
• Skådarporträttet – Barbro Nordström
• I korpgluggen – bl a notis om det inställda årsmötet
Johan Molin meddelar att han avvaktar till 2/2020 med ”sina sällsyntheter” med tanke på
utgivningstid och att det finns en hel del i artikeln om Motala.

Vsp 2/2020
Detta nummer ägnas till stora delar åt fågelåret 2019. Undertecknad har kontakt med Kjell
Carlsson.
Innehåll i stort:
• Omslag – praktejder
• Ordföranden har ordet
• Fågelåret 2019
• Skådarporträttet Jesper Villaume – undertecknad porträtterar
• I korpgluggen – bl a sällsyntheter under det senaste halvåret
Index
Sofie meddelar att Rickard Fredriksson återkommer.

§9

ÖgOF på nätet/i mobilen

Jussi hanterar enligt tidigare beslut funktionsbrevlådan t o m juni.

§ 10

Naturvårdsfrågor

Sofie, Jussi och Gunnar rapporterade.
Pågående ärenden
Skyddsjakt – vid Roxen (storskarv)
Jussi meddelar att länsstyrelsen har godkänt skyddsjakt på 1 000 storskarv/år samt ”oljering” av
3 500 ägg/år i båda fallen under 6 år. ÖgOF anser, liksom BirdLife, att detta är helt orimliga antal.
Detta har lett till att ÖgOF/BirdLife har överklagat beslutet till förvaltningsrätten.
Fiskevårdsföreningen har också överklagat beslutet – fast i en annan riktning.
Samråd om grustäkt i Kolbyttemon, Linköpings k:n
Gunnar har tittat på detta och anser att ÖgOF ska yttra sig, då det finns hänsyn som bör tas i vissa
delar. Han får också i uppdrag att utforma ett svar som sedan Sofie skriver under. Svaret ska vara
inne den 10/4. / Klart /
Förvaltningsplan för lodjur, varg och kungsörn
ÖgOF ska avstå från att ha synpunkter vad gäller lo och varg. Vad beträffar kungsörn finns inga
konstaterade häckningar i Östergötland. Vi avger dock ett svar, där vi meddelar att vi inte har några
synpunkter. Jussi tar fram förslag till skrivning, och yttrandet ska vara på plats den 20/4.
Övrigt
Vattenståndet i Roxen
Åke Wester anser, som tidigare meddelats, att ÖgOF ska verka för en ändrad vattendom för att höja
Roxens vattenyta. Gunnar meddelade att det nyligen har fattats beslut om att höja Roxens vattenyta
med 16 cm, främst för att underlätta för sjöfarten. Detta är genomfört. Därför är det för tidigt att på
nytt göra en framställan, även om ÖgOF anser att detta skulle vara positivt av flera skäl. Dessutom
är det en mycket omfattande process. Sofie meddelar detta till Åke.

§ 11

Inventeringar

Myrfågelinventering 2020
Pengar har erhållits, och arbetet har påbörjats.
Vikbolandsinventeringen
Pengar har erhållits.
Inventering av backsvala – kontaktperson
Jussi är kontaktperson mot SOF-BirdLife – Stefan informeras i särskild ordning.

§ 12

Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter

Genom Corona-pandemins härjningar har ÖgOF fått ställa in/skjuta på diverse aktiviteter förutom
årsmötet. Detta gäller skogsvårdsseminariet, Tåkern-dagen och föredraget med Dennis Hasselquist.
Naturcentrum har också ställt in sina aktiviteter tills vidare.
Naturum Tåkern har öppet tills vidare.

§ 13

Övrigt

Protokollshantering
Undertecknad informerade om hur hanteringen av styrelseprotokoll går till.
• Ett utkast skickas ut till de närvarande snarast efter mötet.
• Synpunkter från deltagarna skickas till undertecknad (och övriga) – även om man inte har
några synpunkter meddelas detta.
• Undertecknad gör ändringar, och när undertecknad/sekreterare och ordförande är överens
anses protokollet som justerat. Det skickas då i den slutliga versionen till styrelse och
revisorer.
• Protokollet skrivs under vid nästkommande möte.
• Ett protokollsutdrag tas fram där för klubbarna ”onödiga, ointressanta”/sekretessbelagda
uppgifter tas bort.
• Protokollet granskas av ordföranden som lämnar ev synpunkter.
• Utdraget skickas av sekreteraren till ordförandena i regionens klubbar samt till redaktionen
för Vingspegeln.
För ett antal år sedan diskuterades att lägga ut protokollsutdraget på hemsidan. Dåvarande styrelse
ansåg detta vara onödigt.
Nuvarande styrelse anser dock att det är positivt att lägga ut utdraget på hemsidan. Ovanstående
kompletteras därför med att protokollsutdraget läggs på hemsidan. Därför får även Fanny förslaget
till utdrag för att efter synpunkter och godkännande från ordföranden publicera utdraget på
hemsidan. Fanny tar upp med Malin hur detta bör ske.
Med ovanstående som grund kontaktar undertecknad resp. ordförande om man även fortsättningsvis
vill ha protokollsutdraget eller om det räcker med att man får ett meddelande om att det nu finns på
ÖgOF's hemsida.

§ 14

Nästa möte

Nästa möte sker under maj. Sofie skickar ut en ”doodle” där vi får fylla i vilka dagar som passar. Vi
räknar med ett utomhusmöte.

Vid protokollet

Justeras

