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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening 

 

Tid:    Tisdag 2020-06-02 kl 18.00–20.50 

 

Plats:    Plattformen, Svartåmynningen 

 

Närvarande ledamöter: Sofie Hellman, ordf. 

    Jussi Tranesjö, vice ordf.   

    Inger-Marie Wohlfarth, kassör  

    Anders Tennlind   

    Gunnar Ölfvingsson, §§ 1–11  

    Leif Jern, sekr. 

     

Frånvarande:     Malin Larsson – anmält förhinder  

     Jesper Villaume – anmält förhinder          

    

Övriga närvarande:    Fanny Edenborg 

       Stefan Westberg          

                   

                      Pga av det rådande hälsoläget i landet genomfördes mötet utomhus.  

 

                      

§ 3  Föregående protokoll  

 

Protokoll 2/2020 från mötet den 7 april justerades. Protokollet är tidigare utsänt och godkänt.                        

 

 

§ 4  Medlemmar/Ekonomi  

 

Ekonomi 

Inger-Marie meddelade att det ännu inte kommit in några pengar för medlemsavgifter 2020. Hon 

skickar en påminnelse om detta till Emelie på BirdLife.  

 

Jussi har ställt frågan om hur stor del av ÖgOF's medlemsavgift, som betalas till BirdLife, som  

tillfaller oss. Fortsättningsvis får ÖgOF 180:- per medlem som prenumererar på Vingspegeln. Detta 

är då detsamma som prenumerationspriset.  

 

Inger-Marie kompletterar med en ny digital adress i Loopia - ”ekonomi@ogof.se”.  

 

 

mailto:ekonomi@ogof.se


Inger-Marie meddelade att hon nu har halverat kostnaderna för Loopia (domännamnet ogof.se samt 

våra mailaresser)  till 49:-/mån. Hon har hos PostNord även ansökt om att vi fortsättningsvis ska 

kunna använda elektroniska i stället för fysiska fakturaunderlag för Vingspegeln. Detta ger en 

besparing på i dagsläget ca 600:-/år.  

 

Jussi meddelade att Naturbokhandeln beställt, och undertecknad vid besök där levererat, 800 

rovfågeldekaler.  

 

Medlemmar  

Anders meddelade att antalet ”aktiva” medlemmar 2020 är 1050, där 59 är familjemedlemmar.  

Diskuterades hur många stämmorepresentanter ÖgOF ska ha, då man vid 1000 medlemmar ska ha 3 

delegater. Vi förutsätter att familjemedlemmarna ska medräknas.  

 

Samtidigt kunde meddelas att av de 991 (1050-59) medlemmarna är 365 också prenumeranter på 

Vingspegeln. Detta verkar vara ett mycket lågt antal – endast ca 1/3-del av det totala antalet 

medlemmar. Inger-Marie frågar BirdLife om påminnelser har gått ut. Det som ursprungligen 

överenskommits är att BirdLife skickar ut betalningsavier i november avseende följande år för 

betalning senast nästkommande månad. Därefter ska en första påminnelse skickas ut i slutet av 

januari, därefter ytterligare en i mars och en tredje i maj. Samtidigt som påminnelse går ut ska 

regionföreningarna meddelas detta. För att föreningarna ska ha en tillfredsställande likviditet, ska de 

inbetalda beloppen översändas innan resp. påminnelse skickas.  

 

Dessutom är en sak uppenbar; hur ska vi förnya och utöka antalet prenumeranter?  

 

BirdLife gör ingen särskild reklam för Vingspegeln på hemsidan. Hur kan detta förbättras och 

tydliggöras för medlemmarna?  Inger-Marie tar upp detta med BirdLife. Samtidigt måste 

tydligheten öka vad som ingår i de olika medlemsavgifterna. Undertecknad tar fram utkast.   

 

 

§ 5  Vingspegeln 

 

Vsp 1/2020 

Numret skickades ut för två veckor sedan. Av någon anledning tog distributionen längre tid i bl a  

Linköping, Norrköping och Kinda än i övriga landet. Då det trots allt bara handlade om ett par 

dagar, släpper vi frågan med hänvisning till ”Covid19”. 

 

Vsp 2/2020 

Detta nummer ägnas till stora del åt fågelåret 2019, manuskript är inlämnat och bildkompletteringar 

pågår. Ambitionen är att ha ungefär dubbelt så många bilder som vid rapporten för 2018.  

 

Innehåll i stort: 

• Omslag – praktejder (Klar) 

• Vice ordföranden har ordet (Klar) 

• Fågelåret 2019 (Klar – bildkomplettering pågår) 

• Skådarporträttet Jesper Villaume (Klar) 

• I korpgluggen – bl a sällsyntheter under det senaste halvåret, förklaring om vad som ingår i 

medlemsavgifter och påminnelse om rapportering 

 

3/2020 

Adam Bergner har meddelat att arbetet med ”Tåkern-numret” har påbörjats. Då det ska ingå en 

större artikel om gråhakedopping, kommer förmodligen denna vackra fågel också att pryda 

omslaget.  



Offert 

Undertecknad presenterade kort ett erbjudande från PR-Offset i Mölndal om att trycka tidningen. 

Då vi har ett alldeles utmärkt samarbete med Larsson Offsettryck i Linköping, beslöts att avböja 

erbjudandet. Vikten av att av praktiska och serviceskäl kunna anlita ett lokalt tryckeri kan inte nog 

betonas.  

 

 

§ 6  ÖgOF på nätet/i mobilen 

 

Jussi hanterar enligt tidigare beslut funktionsbrevlådan t o m juni. Fr o m juli tar Fanny över. Hon 

hanterar de frågor hon kan och tar i övrigt hjälp av övriga i styrelsen efter ansvar och kompetens.  

 

Malin ställer fortfarande upp med support vad gäller övriga IT-frågor.  

 

 

§ 7  Naturvårdsfrågor 

 

Pågående ärenden 

Skyddsjakt vid Roxen (storskarv) 

Beslutet är, som nämndes vid förra mötet, överklagat till förvaltningsrätten. Linköpings k:n har 

frågat ÖgOF m fl om hjälp med inventering av storskarven. ÖgOF kan inte ställa upp som förening 

men ser positivt på om enskilda medlemmar eller andra med tillräcklig kompetens kan göra en 

insats. För den fortsatta hanteringen av skarvfrågan, för närvarande framförallt i Roxen, är det 

betydelsefullt med en välgrundad uppskattning av storskarvpopulationen, både under och utanför 

häckningstid. 

 

Bergtäkt, Stjärnorp (Linköpings k:n) 

Gunnar har granskat ärendet och anser att ÖgOF ur fågelskyddssynpunkt inte har något specifikt att 

erinra. Dock bör en inventering av området med dess tillfartsvägar göras.  

 

Nya ärenden 

Ombyggnad av kraftledning (Norrköpings k:n) 

Samrådshandling avseende delvis ny kraftledning med anledning av Ostlänken har inkommit. 

Gunnar meddelade att vi inte har så mycket att erinra om själva åtgärden men att vi bör yttra oss om 

försiktighetsåtgärder och hänsyn under anläggningsskedet. Dessa delges FiNk som får tillfälle att 

framföra synpunkter.  

  

 

§ 8  Inventeringar 

 

Sjöfågelinventering 2020 

Stefan meddelade att inventeringen är avslutad, och det är Jesper som samordnar det hela. Ungefär 

hälften av inventerarna har lämnat in uppgifter. Stefan lämnar underlag för påminnelse till Fanny 

som publicerar på Facebook. 

 

Myrfågelinventering 2020 

Jussi meddelade att det hela löper på och att ungefär halva inventeringstiden gått. Inventeringen ska 

avslutas 2020-06-20. Jussi rekvirerar de beslutade 7 000:- från BirdLife. 

  

 

 

  



Inventering av backsvala 

Jussi har hittat en inventeringsansvarig för var och en av Östergötlands kommuner. Glädjande nog 

har även några nya namn dykt upp. Inventeringen pågår 2020 och 2021, och inventeringen sker vi 

endast ett tillfälle per år. Då ska man räkna antalet bon vid häckningslokalen och även bedöma hur 

många av dem som är bebodda.  

 

/Gunnar framförde – på förekommen anledning – att terrängkörning inte är bra vid sandtag o dyl 

under backsvalans häckningsperiod. Under övriga året kan det dock ur naturvårdssynpunkt till och 

med vara positivt med markstörning genom exempelvis körning med motorcyklar för att hålla 

tillbaka igenväxning och på det sättet gynna sandlevande flora och fauna./ 

 

 

§ 9  Häradsskär 

 

Sofie meddelade att projektet fått in en generös gåva på 5 000:- från en privat givare.  

 

 

§ 11  Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter 

 

Sofie och undertecknad har fått en förfrågan från Naturcentrum, Linköping om programpunkter 

inför hösten. Genom den pågående pandemin ser ÖgOF inte någon möjlighet att i detta skede boka 

in några medlemsaktiviteter. Om situationen förbättras kan det finnas möjlighet under hösten att 

ändå utnyttja Naturcentrum för någon aktivitet med kortare varsel. Undertecknad meddelar detta till 

Naturcentrum.   

 

 

§ 12  ÖgOF:s årsmöte 

 

Diskuterades möjlighet och tid för att genomföra årsmötet under tidig höst. Mötet bör genomföras i 

mitten av september. Ingen programpunkt utöver själva förhandlingarna planeras. F n får vi inte 

samlas mer än 50 personer. Samtliga medlemmar ska dock beredas möjlighet att delta.  

 

Med detta som grund ska Sofie undersöka möjligheten att genomföra årsmötet vid naturum Tåkern 

söndagen den 13 september med den 20 september som reservdag – tid 17.00-18.00. Fanny 

undersöker möjligheten att delta ”digitalt” vid årsmötet. Kallelse sker som tidigare beslutats via 

hemsidan och på Facebook. Även LineBand kan användas, och kallelsen ska gå ut senast en månad 

före det planerade mötet.  

 

 

§ 13  BirdLife Sverige 

 

Sofie informerade kort om BirdLifes digitala årsstämma. I höst planeras ett mer ”fysiskt” årsmöte.  

 

Sofie meddelade också att hon under dagen fått meddelande om att BirdLife har sålt sin 

”naturresebyrå” AviFauna.   

 

”Holken” är ett digitalt utrymme/intranät för samtliga medlemmar i BirdLife. En del av detta 

benämns ”Tornseglaren”, vilken är avsedd för regionföreningarnas styrelser. BirdLifes 

föreningschef Stina Rigbäck kommer att bjuda in styrelsemedlemmarna till Tornseglaren.  

 

 

 



§ 14  Övrigt 

 

Se även § 5. 

 

Uppmaning att rapportera på Artportalen 

Undertecknad föreslår att vikten av att rapportera åter bör betonas – i Vingspegeln men även på 

hemsidan. Undertecknad fick i uppdrag att ta fram ett förslag som om möjligt ska komma med i 

Vingspegeln 2/2020. Förutom styrelsen översänds utkastet till Kjell Carlsson och Johan Jensen.  

 

Vad ingår i årsavgiften till BirdLife/ÖgOF 

Undertecknad tar fram ett utkast som om möjligt också ska med i Vingspegeln 2/2020 och på 

hemsidan. Se även § 4.  

 

  

§ 16  Nästa möte  

 

Nästa möte sker i digital form preliminärt den 3 augusti. 

Nästa fysiska möte sker preliminärt den 19 med 20 augusti som reservdag.  

 

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

 


