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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening
Tid:

Onsdag 2020-09-30 kl 18.30–21.20

Plats:

Digitalt möte med hjälp av ”Zoom”

Närvarande ledamöter:

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

§3

Föregående protokoll

Protokoll 5/2020 från den 20 augusti och 6/2020 från den 13 september är tidigare utsända och
godkända.
§4

ÖgOF:s årsmöte

Reflektioner från höstens årsmöte
• För första gången genomfördes årsmötet delvis med digital teknik – ”Zoom”.
• Trots, som styrelsen anser, bred information om tid, plats och alternativ för deltagande var
det endast ett fåtal förutom styrelsen som deltog. Det var dock tillräckligt stort antal för att
exempelvis ansvarsfrihet kunde beviljas och protokollsjusterare kunde utses.
• Lokalklubbarna var i princip inte representerade – hur ska samverkan kunna utvecklas? En
fråga för kommande regionmöte.
• Styrelsen kanske på ett tydligare sätt behöver motivera varför det är viktigt att delta på
årsmöte.
Årsmöte 2021
Platsen diskuterades – vi vet inte om vi p.g.a. pandemin kan hålla ett ”vanligt”/fysiskt årsmöte.
Årsmötet 2020 tvingades vi flytta från ett fysiskt möte i Norrköping till ett delvis digitalt möte i
naturum Tåkern ett halvår senare. Huvudspåret är att vi ska hålla ett med FiNk gemensamt årsmöte
i Norrköping i mars 2021.
ÖgOF föreslår ett föredrag med Dennis Hasselquist. Anders kontaktar FiNk:s ordförande Rickard
Fredriksson.

§5

Medlemmar/Ekonomi

Ekonomi
• Bankkort till föreningen – Inger-Marie har stämt av vad det innebär. Kostnaden uppgår till
300:-/år, och vi slipper bl.a. att använda privata konton för transaktioner. Inger-Marie
uppdras att skaffa företagskort, och i första hand är det firmatecknarna som kan utnyttja
detta.
• Myrfågelinventeringen – ekonomiskt resultat (bifogat kallelsen) – Jussi redogjorde kort.
ÖgOF beviljades 7 000:- i bidrag, men endast 6 308:60 har förbrukats. Resterande 691:40
får behållas av ÖgOF. Pengarna överförs till Häradsskärsprojektet.
• Möjlighet för andra föreningar/klubbar (FiNk, Lfk, MBF, SNF Finspång, Tåkerns
fältstation) att äska medel från ÖgOF – Styrelsen ser positivt på detta. Främst bör ÖgOF stå
som medfinansiär till projekt, föredrag etc. I så fall ska det klart framgå att ÖgOF är en del i
det hela och också ha möjlighet att exempelvis sprida information. Alla klubbar ska ha
möjlighet, och en post ska anges i budget 2021. Inger-Marie arbetar vidare med riktlinjer
och skickar över ett utkast till styrelsen.

§6

Vingspegeln

Undertecknad rapporterade.
Konstnär 2021
Den föreslagna konstnären Evelina Karlsson har skickat över en mycket fin bild på en skata.
Styrelsen var helt enig om att be Evelina Karlsson att svara för omslagen 2021. Ersättningen är den
vanliga – äran att få stå som konstnär!
Skatan kan förslagsvis användas som omslag i Vsp 1/2021. För nr 2/2021 kanske kornsparven från
Svensksund i somras kan vara ett alternativ.
3/2020
Redaktörerna – Adam Bergner och Lars Gezelius – arbetar på och säger sig bli klara i slutet av
oktober. Skådarporträttet – Göran Bergengren – har av undertecknad skickats över till redaktörerna.
Sofie har skickat över ”Ordföranden har ordet”. En artikel om gråhakedoppingen blir det också. I
övrigt lär numret bli ganska traditionellt med verksamheten, ringmärkning, observationer etc.
Omslag: ägretthäger.
Undertecknad stämmer av med Johan Molin och Adam om sällsyntheter och Korpgluggen.
4/2020
Omslaget har inte bestämts, men med syftning på myrfågelinventeringen känns ljungpipare som ett
bra förslag med grönbena som alternativ. (Ingen av dessa har tidigare prytt omslaget.)
Undertecknad meddelade att Johanna Orsholm kommer att vara redaktör för detta nummer med
Hanna som går in och biträder.
Sofie porträtterar de båda fotograferna Maria Nilsson och Gabriella Rinaldo.
Stefan skriver om sjöfågelinventeringen och Jussi om myrfågelinventeringen.
Kallelsen till årsmötet 2021 ska med.
Ordföranden har ordet 3/2020 och 4/2020
Sofie har lämnat in 3/2020 till redaktörerna, och Anders ska skriva för 4/2020.
Skådarporträttet 1/2021
Det kan vara dags för en Motalabo nu – i första hand ska Tommy Eriksson tillfrågas. Han är kanske

den som under senaste åren skådat mest i västra Östergötland. Undertecknad frågar honom – vi
återkommer till vem som ska porträttera.
Vingspegelindex
Rickard Fredriksson har tagit in offert på 400 exemplar. ÖgOF ser som tidigare angetts att en digital
version är till störst nytta. Vissa klubbar har meddelat intresse för att köpa ett antal tryckta
exemplar. ÖgOF kan tänka sig att bidra till tryckkostnaden under förutsättning att index också kan
tillhandahållas digitalt utan kostnad.
Jussi fortsätter diskussionerna med Rickard med ovanstående som grund.
Arbetsgrupp Vingspegeln
Undertecknad meddelade att arbetsgruppen av pandemiska skäl inte har kunnat träffas. Dock har
han haft digital kontakt med redaktionen. Han anser också att för att få en smidigt fungerande
arbetsgrupp bör den bestå av redaktionen med de båda utanför redaktionen – i dagsläget Anders och
Torbjörn Blixt – som bollplank/referenspersoner. Möjligheten till digitalt möte via ”Zoom” ska
kunna erbjudas. Detta upplägg godkändes av styrelsen.

§7

ÖgOF på nätet/i mobilen

Status – funktionsbrevlådor, Facebook, hemsida
Fanny meddelade att det strömmar in en hel del. Den digitala brevlådan kontrolleras ungefär 2
ggr/vecka. Det finns dock en del att utveckla och aktualisera.
Presentation av nya styrelsen utåt – hur?
Fanny föreslog att vi skulle lägga ut en filmsnutt på Facebook – hon kan ordna med detta. Fanny
fick i uppdrag att föreslå ett upplägg. / Vi har fått ett förslag med alternativa datum. /
Facebook – serva lokalföreningar med information om deras aktiviteter?
Frågan har ställts från FiNk. ÖgOF är positiv till detta, och samtliga föreningar/klubbar ska ges
möjlighet till detta. Undertecknad meddelade att möjligheten har tidigare funnits att informera i
Vingspegeln. Detta är dock ett mycket bättre alternativ med tanke på brytdagar, utgivningsplan etc.
för Vingspegeln. Anders skickar över material till Fanny. Frågan tas upp på regionmötet.
Hemsida
I första hand var det Anders och Sofie som presenterade punkterna.
• Listor över fågellokaler, kommuner och orter (modell enligt Närke)
Här finns möjlighet att till viss del tillgodose de medlemmar som har velat återskapa äldre
listor. Upplägget presenterades, och styrelsen ser positivt på detta. Sofie lämnar underlag
till Fanny. Listorna kan fortsättningsvis kompletteras.
• Justering styrelsesida – fotografier på styrelseledamöterna
Anders visade på uppgifter på hemsidan som behöver uppdateras. Inger-Marie/Fanny jobbar
med detta.
• RRK – sidan aktuell? Publicering av RRK-rapporter
Stefan kontaktar Kjell Carlsson för uppdatering. Viktiga punkter från RRK's möten läggs
också på hemsidan.
• Byta ut fotografier för att få hemsidan mer aktuell
Genom att byta fotografier – och kanske också ändra något i layout/teckensnitt-/storlek kan
hemsidan bli mer levande. Fanny kollar vidare.
•

Få medlemmarna mer aktiva med inspel till hemsidan (och Facebook), t ex korta
reseberättelser (se t ex Bohuslän)

I första hand kan styrelsen föregå med gott exempel och bli mer aktiv. Kolla med andra
föreningars hemsida – och stjäl goda uppslag!
• Inventeringar – egen flik med information och resultat?
Stefan kollar.
• Skanna av andra föreningars hemsidor för att få inspiration hur utveckla ogof.se
Hela styrelsen engagerar sig i detta.
• Uppdatering poängsättning Upptäckartävlingen inför 2021
Anders uppdaterar poängsättningen.

§8

Fågelskydds- och andra naturvårdsfrågor

Arbetsgrupp
Gruppen ska dra igång.
• Kungörande och granskning av vägplan för ombyggnad av del av väg 35
Gunnar ska granska ärendet och eventuellt avge yttrande.
• Samråd – Vindkraftpark Högsjön, Finspång
• Samråd – Vindkraftpark Klintaberget, Finspång och Norrköping
• Samråd – Vindkraftpark Skybygget, Finspång och Norrköping
Ovanstående berör alla vindkraft inom Finspångs och Norrköpings kommuner. ÖgOF
samverkar med BirdLife och FiNk om yttranden med Rickard Fredriksson som samordnare.
• ”Fåglar förenar” – BirdLifes nya satsning som kombinerar integration med fågelskydd. Vad
är vår roll?
Sofie svarar på en enkät i detta integrationsprojekt. Detta är ett stort och viktigt projekt.
Frågan tas upp vid nästa styrelsemöte – information skickas till styrelsen via e-post.
• Nominering till årets Miljö- och naturvårdsstipendium i Linköpings kommun – ÖgOF
avstår från att svara, då detta enbart rör kommunen.

§9

Fågelintressefrågor

Arbetsgrupp
Gruppen ska starta sitt arbete.
Inbjudan från Agora-huset om naturvandring under globala veckan (21/11)
Sofie rapporterade. Detta är något vi bör engagera oss i – vi var med förra året. Sofie stämmer av
med Therese Åström och Lfk.
Förslag från Jesper Villaume om att ÖgOF anordnar regional nybörjarkurs (mejl 28/9)
Jesper har skrivit om detta, och styrelsen ser det som en mycket bra idé för att utbilda nya och
förkovra äldre skådare. Han genomförde en nybörjarkurs vid fyra tillfällen i Norrköping under förra
vintern, och nu gärna ser ett engagemang bland flera klubbar. Frågan tas upp i gruppen.

§ 10

Inventeringar

Korta rapporter: sjöfågel, myrar, backsvala, berguv, mindre hackspett, vinterfåglar
Stefan meddelade att 20 personer har lämnat rapporter om sjöfågelinventeringen direkt till Lund,
varför det ser betydligt bättre ut än vad som rapporterades vid förra mötet. Information om hur
rapporteringen ska ske kommer att tydliggöras inför inventeringen i maj nästa år.

§ 11

Häradsskär

Sofie ska kalla till ett möte med gruppen. Frågan har också ställts till de som tidigare deltagit vid
aktiviteterna om man är villig att exempelvis själv stå för boendekostnaden.

§ 12

Skrivelser/massmedia

Mejl från Stig Lindvall (FiNk) angående rapportering i Tjust (bifogas kallelsen)
Åberopande skrivelsen ser styrelsen inga problem med rapporteringen. Anders meddelar detta till
Stig.

§ 13

Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter

Regionmötet
Sofie har skickat ut förfrågan till klubbarna om tid, ämnen och form för mötet som enligt planerna
ska hållas i Finspång. Svar har kommit in från tre av de fem klubbarna. Sofie jobbar vidare och ska
försöka få till ett digitalt möte.

§ 14

BirdLife Sverige

Landsdelsmöte
Sofie har tidigare anmält att ÖgOF förespråkar ett digitalt möte. Vi avvaktar besked från BirdLife
om och i så fall på vilket sätt mötet kommer att genomföras.

§ 15

Övrigt

Skådarappen
Sofie och Inger-Marie meddelade att ett möte genomförs i morgon – 1/10 – med projektgruppen –
alla utom Martin Berry kan medverka. Därefter skickar Sofie ut ett kort referat till styrelsen.
BirdLifes hemsida ”Svenska fågellokaler”
Sofie rapporterade, och allt har gått bra. Gunnar tar fram ett förslag avseende lokal i Kinda med vår
”app” som grund och överlämnar till Sofie/BirdLife.

§ 17

Nästa möte

Anders skickar ut en ”doodle” med några alternativ för v 45-46.

Vid protokollet

Justeras

