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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening 

 

Tid:    Måndag 2020-11-09 kl 18.30–21.10 

 

Plats:    Digitalt möte med hjälp av ”Zoom” 

 

Närvarande ledamöter: Anders Tennlind, ordf.   

    Inger-Marie Wohlfarth, kassör  

    Sofie Hellman  

    Gunnar Ölfvingsson   

    Stefan Westberg 

    Leif Jern, sekr. 

 

Frånvarande:      Jussi Tranesjö, vice ordf. – anmält förhinder        

        Fanny Edenborg – anmält förhinder          

  

§ 3  Föregående protokoll  

 

Protokoll 7/2020 från den 30 september är tidigare utsänt och godkänt.                        

 

 

§ 4  ÖgOF:s årsmöte 

 

Årsmöte 2021 

Anders har varit i kontakt med Rickard Fredriksson i FiNk och kommit överens med honom att vi 

samordnar våra årsmöten i Norrköping den 14 mars 2021 i Bråvikens Segelsällskaps lokaler i Lindö 

småbåtshamn, Bråviksvägen 55, Norrköping. Mötet bör kunna genomföras med hjälp av digital 

teknik men också genom fysisk närvaro med hänsyn tagen till gällande pandemirestriktioner.  

Preliminärt kommer Anders Wirdheim att stå för föredraget. Kallelsen ska vara klar senast den 1/12 

för att kunna införas i Vingspegeln 4/2020. Anders stämmer av ytterligare med Rickard.  

Undertecknad har till styrelsen skickat över ett utkast till kallelse. / Anders har stämt av och också 

fått föredragsrubrik och adress. Förslaget till kallelse har reviderats. /   

 

 

§ 5  Medlemmar/Ekonomi  

 

Ekonomi – status 

Inger-Marie rapporterade. 

Som tidigare rapporteras har ÖgOF och PostNord haft olika uppfattning om vad vi skulle betala för 

distributionen av Vingspegeln 2/2020.  



 

PostNord har nu meddelat att ÖgOF har haft rätt i sina påståenden/yrkanden, varför 7 795:- har 

återbetalats.  

 

I dagsläget har vi 62 tkr i överskott jämfört med budget. Dock ska vi betala för ytterliga två nummer 

av Vingspegeln – tryckkostnad och porto – vilket beräknas kosta ca 30 tkr. Förhoppningsvis 

kommer vi få ytterligare något i medlemsavgifter från BirdLife. Ekonomin är god, och vi ser ut att i 

år gå mot ett positivt resultat. Detta kan också beskrivas som att vi har utrymme för flera 

aktiviteter/föredrag under 2021. 

  

Medlemmar – status  

Sofie rapporterade. 

Vi ska ta fram ett nytt välkomstbrev, där Anders ska stå som avsändare. 

För familjemedlemskap tar BirdLife ut 60:-/år, medan ÖgOF tar ut 10:-/år. För denna merkostnad 

inbegrips hela familjen som bor på samma adress. ÖgOF's avgift för familj ska ses som symbolisk, 

men det är olyckligt att vi tar ut olika belopp. Med en ökad egen aktivitet och kanske ytterligare 

stöttning till klubbarnas öppna verksamheter, kanske ändå 60:- får ses som en blygsam merkostnad. 

En avgiftshöjning kan dock ske först fr o m 2022, då beslut om 2021 års avgifter fattats vid 

årsmötet 2020. Om ÖgOF ska anpassa sig till BirdLifes nivå, ska beslut fattas vid årsmötet 2021.  

Betalning av medlemsavgift ska fortsättningsvis kunna göras via ÖgOF's hemsida.    

BirdLife tillämpar en lägre avgift för ungdomsmedlemmar. Ungdomsmedlemskap finns inte hos 

ÖgOF. Om detta ska införas fr o m 2022, ska beslut fattas vid årsmötet 2021.  

 

 

§ 6  Vingspegeln 

 

Undertecknad rapporterade.   

 

Vingspegeln – supplement  

Jussi har meddelat att det inte är klart med den fortsatta hanteringen.  

 

Arbetsgrupp Vingspegeln/redaktionsmöte  

Undertecknad har till styrelsen översänt noteringar från digitalt möte v 45 med redaktionen. Bl a 

kan noteras att redaktionen avvaktar resultatet av Fågelintressegruppens enkät i den del som berör 

Vingspegeln. Nuvarande arbetsfördelning och uppgifter för bl a ansvarig utgivare finns 

dokumenterade. Dessutom noterades att färdigt material inte ska sparas till kommande nummer om 

skälet är att det kommande numret blir lite tunt. Tidningen ska vara så aktuell som möjligt. 

Arbetsfördelning och arbetsgång för Vingspegeln skickas av undertecknad till styrelsen och 

valberedningens Peter Berry. 

 

Vsp 3/2020 

Underlag lämnades till tryckeriet av Adam Bergner den 5/11, och idag granskades råkopian av 

undertecknad. Tidningen torde bli klar och skickas ut den 13/11 och bör därför vara hos 

prenumeranterna den 18/11. 640 ex är beställda, och tidningen är på 48 sidor. 150 exemplar lämnas 

till Tåkerns Fältstation, och dessa ska faktureras till stationen. Preliminär prisuppgift har tagits in 

från PostNord, och fysiskt fakturaunderlag kommer tills vidare att användas.  

 

 

 

 

 

 



 

Vsp 4/2020 

• Brytdag 15/11 

• Omslag ljungpipare – Fredrik Lindmark kommer att lämna detta senast den 1/12. 

• Ordföranden har ordet – Anders  

• Skådarporträttet Maria Nilsson och Gabriella Rinaldo – Sofie porträtterar  

• Årsmöteskallelse 2021 – Anders  

• Myrfågelinventeringen – Jussi  

• Sjöfågelinventeringen – Stefan  

• Regionmötet – Sofie  

• I Korpgluggen; sällsyntheter sommar och höst – Johan Molin 

 

Vsp 1/2021 

• Omslag skata – Evelina Tigerström  

• Ordföranden har ordet – Anders  

• Skådarporträttet Tommy Eriksson, Motala – Leif. Tommy är vidtalad och positiv till detta.  

• Årsmötet m m – presentation av styrelsen  

• Presentation av konstnären 

• ”Vett och etikett hos skådare” – undertecknad tar fram ett utkast till styrelsen  

• I Korpgluggen – Johan M  

• Häradsskär – Sofie  

• Backsvaleinventering – Jussi  

• Berguvinventering – Jesper Villaume  

• Årets tävlingar och utmaningar – Anders/Sofie  

 

 

§ 7  ÖgOF på nätet/i mobilen 

 

Status – funktionsbrevlådor, Facebook, hemsida 
Sofie/Inger-Marie meddelade att hemsidan till vissa delar är uppfräschad men att visst arbete 

återstår och pågår. Bland annat har fynd-/topplistor för fågellokaler i Östergötland lagts till.  

 

Stefan har föreslagit en notis till hemsidan och Facebook gällande kommande helgs kommunrally. 

(Under mötets gång fick han acceptans från rallyts initiativtagare/samordnare Johan Jensen.) Det 

bör observeras att rallyt/kampen inte är ett arrangemang som lyder under ÖgOF, utan det är ett 

lovvärt privat initiativ. Stefan skickar e-post om detta till Fanny/Sofie/Johan. 

 

 

§ 8  Fågelskydds- och andra naturvårdsfrågor 

 

Arbetsgrupp – status remisser och andra pågående och planerade ärenden/aktiviteter 

 

Stefan meddelade att han och Gunnar kommer att delta på digitalt möte den 10/11 ang. Holmens 

planerade vindkraftpark i Kolmården. Efter mötet sker en avstämning med FiNk för ett eventuellt 

gemensamt samrådsyttrande. Frågan återkommer troligen senare som en officiell remiss när 

Holmen lämnat in sin ansökan till länsstyrelsen. / Yttrande från ÖgOF har skickats in. / 

 

Jussi har skickat in ett remissyttrande angående reviderad skogsbrukspolicy för Linköpings 

kommun. Policyn är mycket positiv för bl.a fågellivet. I sammanhanget nämnde Gunnar att 

granbarkborren gör som alla vet stor skada på granbeståndet. En fördel för den biologiska 

mångfalden är dock att man kan ersätta granskogen med ett mer varierat skogsbruk.  



 

Sofie har påbörjat arbetet med remissarkivet.  

 

Gunnar meddelade att han på sin arbetsplats bl a jobbar med projektet ”Ekologisk kompensation”. 

Detta är positivt inte minst för fågellivet.  

 

 

§ 9  Fågelintressefrågor 

 

Arbetsgrupp – status pågående och planerade ärenden/aktiviteter 

Sofie har har tillsammans med Fanny och Inger-Marie tagit fram en enkät som övriga i styrelsen fått 

möjlighet att yttra sig över. Enkäten är uppdaterad och skickas ut till styrelsen på nytt. Enkäten ska 

vara möjlig att svara på fram till 2021-01-10. Påminnelser ska under hand ske via hemsidan/ 

Facebook. Arbetsgruppen träffas efter enkättidens utgång. 

 

Fågelbordskampen genomförs som vanligt.  Anders fick en idé om att försöka ställa upp en 

webbkamera vid någon lämplig matning. Där bör vi i så fall förvissa oss om att det är möjligt ur 

integritetssynpunkt. Anders/Gunnar stämmer av. 

 

 

§ 10  Inventeringar 

 

Status genomförda, pågående och planerade ärenden/aktiviteter 

Stefan rapporterade.  

 

En blänkare på hemsidan gällande Svenska vinterfågelräkningen bör införas. Stefan kontaktar 

Fanny.  

Projektet ”Mindre hackspett” drivs från Biologiska institutionen vid Lunds Universitet. Projektet är 

treårigt – 2019-2021 – och är främst en kvalitativ studie, där jämförelse med motsvarande studie i 

mitten på 80-talet avseende förekomst av mindre hackspett och biotopförändringar görs. Även om 

det bara är ett år kvar av projektet så ser de gärna att ytterligare utpekade inventeringsrutor 

inventeras. En mer kvantitativ studie ligger i nuläget utanför deras intresse. Om vi vill driva en 

sådan får det ske i ÖgOF’s regi. Frågan tas upp på regionmötet. 

Sjöfågelinventeringen är redovisad och kommer att presenteras i Vingspegeln 4/2020. Den visar sig 

att vi glädjande nog har inventerat fler områden än 2019.   

  

 

§ 11  Häradsskär 

 

Sofie meddelade att Häradsskärskommittén – HÄK – ska träffas den 17/11. Bl a ska verksamheten 

2021 diskuteras.  

 

 

§ 13  Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter 

 

Regionmötet 16/11 – status   

Sofie presenterade den föreslagna dagordningen. Efter lite uppdatering skickas dagordningen till 

styrelsen, Hanna Hederberg och klubbarna.  

Anders leder det digitala mötet. 

Sofie sköter teknikaliteterna och är även sekreterare. 

 



  

Naturcentrum vårens program – deadline 30/11 

Deadline för Naturcentrums program för våren 2021 är 2020-11-30. ÖgOF brukar normalt inte ha 

några föredrag på Naturcentrum under våren – bortsett från när årsmötet förläggs till Linköping. 

Under pandemin finns det därför ingen anledning att i vår planera för någon aktivitet där. 

Undertecknad meddelar detta till Naturcentrum.   

 

 

§ 14  BirdLife Sverige 

 

Digitalt landsmöte 7/11– rapport 

Sofie – delvis – och Inger-Marie deltog vid det digitala mötet. De båda gick igenom de behandlade 

punkterna. Bl a diskuterades skyddsjakt på storskarv. BirdLife avvaktar med ställningstagande till 

beslut om nya jakttider.  

Vissa positiva signaler kan dock anas såsom frågor om prickning och oljering av ägg.   

 

 

§ 15  Övrigt 

 

Svenska fågellokaler 

Det är ganska så ”spretiga” åsikter från de olika föreningarna beroende på olika ambitioner, 

aktualitet, omfång etc. för BirdLifes hemsida. Peter Berry är ÖgOF's representant i arbetet. 

 

BirdLifes råd till regionalföreningarna kring verksamheter och Covid-19 

BirdLife har skickat ut råd som vi bör förhålla oss till.  

 

Svanägget 

Undertecknad meddelade att det finns ett fåtal svanägg kvar, och de förvaras i förrådet. Dessa har 

tillverkas av keramikern/konstnären Maja Almqvist. Styrelsen ger undertecknad i uppdrag att ta 

fram en offert på 10 ägg av samma typ som nuvarande för leverans under 2021. Träplattor finns 

kvar av i större mängd.  

 

Aktivitetsförslag 

Inger-Marie vill ha förslag på medlemsaktiviteter inför 2021. 

 

   

§ 17  Nästa möte  

 

Anders skickar ut en ”doodle” med några alternativ för v 50-51.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 


