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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening
Tid:

Tisdag 2020-08-03 kl 18.30–20.50

Plats:

Digitalt möte

Närvarande ledamöter:

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

Frånvarande:

Malin Larsson – anmält förhinder
Jesper Villaume – anmält förhinder

Övriga närvarande:

Fanny Edenborg
Stefan Westberg

Pga av det rådande pandemiläget i landet genomfördes mötet digitalt – med hjälp av ”Zoom”, och
det var föreningens första digitala möte. En provkörning gjordes kvällen innan. Innan mötet blev det
en liten stund för uppkoppling och test.

§3

Föregående protokoll

Protokoll 3/2020 från mötet den 2 juni är tidigare utsänt och godkänt.

§4

Medlemmar/Ekonomi

Ekonomi
Inger-Marie rapporterade. Vi har fått in 67 tkr från BirdLife i medlemsavgifter. Det är fortfarande
lite oklart när påminnelser till tidigare medlemmar har skickats, varför det kan komma in ytterligare
medel. Vi ser ett visst minskat medlemsantal. Sena betalningsavier, sena påminnelser medför
följdriktigt sena betalningar. Det känns fortfarande osäkert hur medlemshanteringen sker.

Medlemmar
Anders rapporterade. Ansökningsformuläret på hemsidan om att bli medlem i ÖgOF har strulat från
i höstas till i juni. Strulet har bestått i att vi inte fått någon notifikation från systemet om att det
kommit in en ny ansökan, och vi har därför inte kunnat lägga in denna person i medlemsregistret.
Som en första åtgärd stängdes ansökningsformuläret och i stället uppmanade nya intresserade att
skicka in sina uppgifter till medlem@ogof.se. Felet visade sig finnas centralt hos Birdlife, och efter
att Stina Rigbäck gjort vissa inställningsändringar har hon testkört, och formuläret ska nu åter
fungera. Vi har dock ännu inte öppnat upp formuläret, utan vi vill göra en testkörning för att se att
allt är som det ska. Fanny kollar upp och stämmer av med Malin om så behövs.

§5

Vingspegeln

Undertecknad rapporterade.
Vsp 2/2020
Tidningen ska bli klar den 4/8, och om allt går bra, kommer den också att skickas samma dag för att
vara på plats på fredag denna vecka. / Det gick bra, och tidningen skickades denna gång som 1:a
klassbrev, vilket medför att den bör vara framme redan på onsdag. /
3/2020
Kontakt har tagits med redaktörerna för Tåkern-numret Adam Bergner och Lars Gezelius. De tror
att tidningen kan bli klar i slutet av oktober. ÖgOF vill ha ett utrymme för att få med en rapport från
årsmötet som genomförs i september. Undertecknad meddelar detta till berörda. / Klart. /
Index till Vingspegeln
Sofie har skickat ut ett underlag från Rickard Fredriksson. Sofie tar åter kontakt med Rickard och
meddelar styrelsens ställningstagande.

§6

ÖgOF på nätet/i mobilen

Funktionsbrevlådan
Fanny har tagit över den sedan den 1/7, och det har inte hänt så mycket. Om frågor uppstår
kontaktar hon Jussi eller någon annan i styrelsen.
Facebook
Fanny vill ha idéer till innehåll.
Hemsida
Fanny ska lägga i ÖgOF's bankgironummer på hemsidan.

§7

Naturvårdsfrågor

Avslutade ärenden
Gunnar rapporterade.
Bergtäkt Stjärnorp – inget yttrande har lämnats in.
Terrängkörning – inget yttrande ska lämnas in, då ÖgOF inte har något att tillföra.

Ny ledningsdragning vid Norsholm/Gäta kanal (pga Ostlänken) – ÖgOF har lämnat synpunkter i
samverkan med FiNk. Frågan är inte kontroversiell, men vissa generella påpekanden har gjorts.
Övrigt
Remissarkiv i ”Holken” Gunnar ser över om det är lämpligt att samla våra remisser/yttranden där.
Svartåmynningen; tillträdesförbud, predation, vattenstånd, toalett, spång, gamla tornet etc.
Linköpings fågelklubb (Lfk) genom ordf. Olof Hjelm driver i första hand frågan. Då frågan är av
större intresse – regionalt/nationellt – bistår ÖgOF. Från oss är det i första hand Jussi, med Anders
som bisittare, som är kontaktperson mot Lfk/Olof. Det är angeläget att så snart som möjligt kunna
diskutera framtiden med länsstyrelsen. Det kan vara värt att studera hur man har gjort på andra
känsliga lokaler vad gäller bl a predation. Gunnar tittar på hur man gjort vid exempelvis Oset i
Närke för att få ett ”säkert” tillträde och minimera störningarna för fågellivet. Resultatet framförs
till Jussi/Anders.
Kungsbroplattformen och Stångå-mynningen Tillträdet till dessa lokaler är i första hand av
lokalt/kommunalt intresse, varför frågorna hanteras av Lfk.
Skyddsjakt principiellt – ny fråga med tanke på länsstyrelsens ställningstaganden när det gäller
varg, skarv etc. ÖgOF framför i detta avseende inga principiella synpunkter. Dock har vi framfört
synpunkter vad gäller den planerade jakten på skarv.

§8

Inventeringar

Sjöfågelinventering 2020
En notis ska in i Vingspegeln 4/2020 – Stefan summerar och tar fram underlag. Kontakt med Jesper
Villaume är etablerad.
Myrfågelinventering 2020
Jussi meddelade att inventeringen genomförts i stort sett enligt planerna. Fjällmossen blev dock inte
så bra täckt då en av de två inventerarna backade ur. Den 16/8 ska Jussi ha ett utvärderingsmöte
med berörda inventerare. Reseräkningar ska lämnas in och ersättning ska betalas ut. Även här blir
det en rapport i Vingspegeln 4/2020.
Inventering av backsvala
Jussi meddelade att han fått in resultat från 2 av 13 kommuner. Sista datum för inlämning är den
15/9. Numerären tycks ha minskat avsevärt sedan inventeringen 2003. I Kinda verkar det t ex inte
ha varit någon häckning. Gunnar framförde att det finns flera olika sätt att aktivt underlätta för
häckningar vilket kan bli mer aktuellt i framtiden. Inventeringen pågår även under 2021. Rapport i
Vingspegeln 4/2020.

§9

Häradsskär

Det finns inget nytt att meddela. Dock är det aktiviteter av olika slag på ön/öarna. Flera privata
skådargrupper har varit ute, och både FiNk och Lfk planerar resor i höst.

§ 11

Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter

Regionmötet
Det kan bli en digital variant, och det är Naturskyddsföreningen i Finspång som ska stå som värd.
Sofie kontaktar ordf. Bo Tufvesson och gör en ”Doodle” med alternativa datum – måndag-torsdag –
i november. Förra året genomfördes regionmötet den 21/11. Svartåmynningen och
Svensksundsområdet kan vara två aktuella punkter.

§ 13

ÖgOF:s årsmöte

Årsmötet äger rum söndagen den 13 september kl 17.00 i naturum Tåkern. Genomförandet
diskuterades intensivt. Vi planerar ett digitalt möte med begränsat fysiskt deltagande. I första hand
är det Sofie, Fanny och Inger-Marie som planerar mötet, tar erforderliga kontakter, testkör etc.
Kanske ett digitalt föredrag – Sofie kontaktar Lars Gezelius. Rapporter från inventeringar?
Svanägget (Leif/Sofie) och Upptäckartävlingen (Jussi/Sofie – som pratar med Per Tufvesson)?
Då mycket är oklart, och några lär behövas för att hantera tekniken (se ovan), är det än mer
angeläget att kunna anlita en extern mötesordförande. I våras var Kjell Carlsson redo att ställa upp –
hoppas han kan frigöra sig även nu. Sofie kontaktar honom.

§ 14

Övrigt

Skådarappen – Skåda fågel i Östergötland
Hur ska vi se på dess framtid? Sofie kontaktar Claes Nilsson för att bl a diskutera ägande,
penningöverskott, framtida kostnader och utveckling. Ett digitalt möte med denna redaktionsgrupp
kan bli aktuell.
BirdLifes ”Svenska fågellokaler och birdingplaces.eu”
Ska vi – och i så fall på vilket sätt och på vilken nivå – lägga in våra lokaler i ovan nämnda
nyskapade applikationer? Frågan tas upp med gruppen ovan och på nästa möte.
Fågelnamnsboken – Svenska fåglars namn
Undertecknad meddelade att en ny utgåva av Tommy Tyrbergs publikation planeras. Den utgåva vi
har är från 1996.
Digitala adresser
I dagsläget har vi följande digitala adresser: kontakt@ogof.se, medlem@ogof.se. För bl a ”Zoom”
och ekonomikorrespondens behövs även ekonomi@ogof.se. Inger-Marie ordnar med detta.

§ 16

Nästa möte

Nästa möte sker den 20 augusti utomhus hos Inger-Marie, Tegskiftesgatan 117. Sofie anmäler redan
nu förhinder, och Fanny är osäker på om hon kan delta. Jussi kommer att leda mötet.
Vid protokollet

Justeras

