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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening
Tid:

Torsdag 2020-08-20 kl 19.00–20.30

Plats:

Utomhus hos Inger-Marie Wohlfarth

Närvarande ledamöter:

Jussi Tranesjö, vice ordf.
Inger-Marie Wohlfarth, kassör
Anders Tennlind
Gunnar Ölfvingsson
Leif Jern, sekr.

Övriga närvarande:

Stefan Westberg

Frånvarande:

Sofie Hellman, ordf. – anmält förhinder
Malin Larsson – anmält förhinder
Jesper Villaume – anmält förhinder
Fanny Edenborg – anmält förhinder

§3

Föregående protokoll

Protokoll 4/2020 från mötet den 3 augusti är tidigare utsänt och godkänt.

§4

ÖgOF:s årsmöte

Årsmötet äger rum söndagen den 13 september kl 17.00 i naturum Tåkern. Styrelsen ska vara på
plats senast 16.00 för förberedelser.
Inger-Marie drog huvuddragen – de vid mötet frånvarande Sofie och Fanny är också starkt
engagerade. Det är önskvärt att samtliga i styrelsen är fysiskt närvarande – anmälan via hemsidan
gäller även för oss. Det bör observeras att Malin Larsson och Jesper Villaume fortfarande ingår i
styrelsen. Sofie kontaktar dem om eventuell närvaro.
Fanny lägger ut samtliga handlingar på nätet – en påminnelse om årsmötet ska också läggas ut på
hemsida och Facebook.
Enligt stadgarnas årsmötesdagordning – § 8, pkt 18 – ska förslag vara inlämnade minst en månad
före årsmötet. Då det återstår mindre än en månad till årsmötet, och inget förslag/ingen motion har
inkommit, har styrelsen heller inget att yttra sig över.
Trots att aktiviteter fått ställas in under året, lämnas den budget som togs fram i våras oförändrad,
men med kommentarer.

§5

Medlemmar/Ekonomi

Ekonomi
Inger-Marie meddelade att milersättningar för myrfågelinventeringen har betalats ut – Jussi hade
med sig och överlämnade resterande underlag.
Medlemmar
Anders har haft kontakt med Anna på BirdLifes medlemsservice. Vi har fått en ny medlem. Anders
meddelar namnet till Sofie som skickar Vingspegeln 1 och 2 samt välkomstbrev.

§6

Vingspegeln

Undertecknad rapporterade.
Vsp 2/2020
Se ovan § 5
3/2020
Undertecknad har varit i kontakt med Göran Bergengren, och det blir ett porträtt av denne Tåkerngigant.
4/2020 - 1/2021
I nr 4 redovisas bl a resultat från diverse inventeringar, medan det i nr 1 normalt är fylliga reportage
från verksamheten på Häradsskär. Dock har ju inte ÖgOF någon verksamhet där i år, varför artiklar
om vissa inventeringsresultat kan flyttas från 4/2020 till 1/2021.
Tryckkostnad
Inger-Marie ser över om det skett någon prisjustering av tryckkostnaderna. Hon meddelar därefter
detta till undertecknad, som i sin tur tar in en ny prisuppgift från Larsson Offsettryck.

§7

ÖgOF på nätet/i mobilen

Hemsida
Fanny har kompletterat med bankgironummer.

§8

Naturvårdsfrågor

Pågående ärenden
Rapport från möte med Olof Hjelm ang. Svartåmynningen m m
Jussi skulle ha rapporterat från ett möte med Anders och Olof Hjelm enligt ovan. Pga. av
väderomständigheter (=ösregn) fick mötet ställas in. Ny mötestid tisdag 25/8.
Det bör noteras att i senaste numret av Lfk's tidning Rödspoven har ordförande Olof i ledaren berört
de problem/möjligheter vi ser. Dessutom har Margareta Pilemalm skrivit en intressant artikel om
stora/gamla tornet i samma tidskrift.

Jakt på skarv – uppföljning
Stefan meddelade att han har fått uppgift om att skarvjakt pågår i östra delen av Roxen trots att det
finns överklagande. Gunnar kontaktar länsstyrelsen för att få ytterligare uppgifter och återkommer
därefter.

§9

Inventeringar

Sjöfågelinventering 2020
Stefan har haft kontakt med Jesper Villaume. Det har kommit in avsevärt färre rapporter i år än
2019. Framför allt saknas rapporter från Linköpings kommun. Stefan kontaktar centralt
inventeringsansvarig i Lund för att höra om det är några som lämnat rapporter direkt dit. Gunnar
kontaktar Anders Jörneskog ang. Linköpings k:n.
Myrfågelinventering 2020
Jussi rapporterade kort från mötet i Finspång den 16/8. Den totala körsträckan är mindre än
beräknat, varför det anslagna beloppet inte kommer att utnyttjas fullt ut.
Inventering av backsvala
Jussi påpekade att inventeringen fortsätter 2021 – en delrapport kommer dock att lämnas för 2020.
Inventering av mindre hackspett samt internationell midvinterinventering av sjöfågel – IWC
I senaste numret av Rödspoven presenteras resultat av inventering av mindre hackspett i Linköpings
kommun. Stefan undersöker om flera klubbar/kommuner i Östergötland har gjort något
motsvarande. En fråga för regionmötet?
Ulf Linell i Lfk håller i midvinterinventeringen av sjöfågel i Linköping. Något för ÖgOF att
engagera sig i tillsammans med övriga klubbar? Något för regionmötet?

§ 12

Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter

Regionmötet
Svartåmynningen och Svensksunds-området kan vara två aktuella punkter liksom vad som anges
ovan under § 9.

§ 16

Nästa möte

Nästa möte blir det konstituerande mötet som genomförs efter årsmötet den 13 september. Vid detta
tillfälle bestäms också datum för följande möte.
Vid protokollet

Justeras

