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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening
Tid:

Måndag 2020-12-08 kl 18.30–21.15

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 8/2020 från den 9 november är tidigare utsänt och godkänt.

§4

ÖgOF:s årsmöte

Årsmöte 2021
Utdelning av Svanägget 2021 diskuterades. Listan över tidigare utdelade svanägg skickades över av
undertecknad till övriga i styrelsen. Kriterierna för att erhålla utmärkelsen kan kort sammanfattas
”till person (utanför styrelsen) eller organisation som gjort något särskilt positivt för ornitologin i
Östergötland”. Frågan tas åter upp på nästa möte.

§5

Medlemmar/Ekonomi

Ekonomi – status
Inger-Marie rapporterade.
Diverse kostnader kommer att uppstå innan årsskiftet såsom kostnader för InDesign samt tryckning
och porto för Vingspegeln 4/2020.
En större beställning – 800 ex – av rovfågeldekaler har levererats till Naturbokhandeln. Jussi
bedömer att det lager av dekaler vi har räcker även för 2021.
Häradsskärs-projektet planeras för en ny 5-årsperiod fr om 2021. Detta medför preliminärt
kostnader för i storleksordningen 35-40 tkr/år.

Finansieringen skiljer sig dock enligt från tidigare perioder. Ca 20 tkr har genom gåvor m m
erhållits. Dessutom har överenskommits med projekt ”Skåda fågel i Östergötland” att överskottet på
ca 50 tkr ska användas till Häradsskär. Ytterligare ska en deltagaravgift tas ut enligt § 11 nedan.
Medlemmar – status
Sofie rapporterade.
Avin från BirdLife om medlemskap/prenumeration har nu skickats ut. Om inbetalningsbeloppet
skulle vara fel, kan ändringar göras enligt anvisningar.
Hanteringen av nya medlemmar diskuterades vad avser betalning, välkomstbrev, erhållande av
Vingspegeln m m. Avgiften för familjemedlemskap på 10:- föreslås behållas tills vidare. Beslut om
avgifter för 2022 ska fattas vid årsmötet 2021.
Antalet medlemmar diskuterades. Enligt BirdLifes medlemssystem har vi drygt 500 medlemmar,
vilket i själva verket bör ligga runt 1 000. Att antalet är rätt är inte minst viktigt i samband med
BirdLifes årsmöte, då varje regionförening har 1 röst per påbörjade 500 medlemmar. 490
medlemmar ger t ex en (1) röst, medan 1 010 medlemmar ger tre (3) röster.

§6

Vingspegeln

Undertecknad rapporterade.
Vingspegeln 3/2020
Numret har skickats ut, och 150 exemplar har levererats till Tåkerns Fältstation.
Vingspegeln 4/2020
Tidningen är i stort sett klar, och inlämning till tryckeriet sker denna vecka. I så fall räknar vi med
att tidningen ska bli klar före jul och vara på plats runt årsskiftet. / Till tryckeriet den 10/12. /
Vingspegeln 1/2021
Tidningen beräknas innehålla följande:
• Omslag skata – Evelina Tigerström
• Ordföranden har ordet – Anders
• Presentation av årets konstnär – Sofie
• Inventering av backsvala – Jussi
• Skådarporträttet Tommy Eriksson – Leif
• Artikel om storskarv – Lars Gezelius
• Artikel om skräntärna; hur man avläser ringar i fält – Peter Berglin
• I Korpgluggen med sällsyntheter – Johan M m fl
• Rapport från årsmötet; nya styrelsen m m
• Häradsskär 2020 och 2021 – Sofie
• ”Vett och etikett hos skådare” – Leif; utkast till styrelsen
• Berguvinventering – Jesper Villaume
• Årets tävlingar och utmaningar – Anders/Sofie
• Kåseri ”Snåret-rapport” – Lars-Åke Malmqvist
• Ev konstgjorda sandbrinkar i Linköping för backsvala – Gunnar/Anders Jörneskog
• Ev ”Bird Quiz” (= frågesport om fåglar)

Offerter
Idag har vi fått offert på kuvert med tryck för distribution av Vingspegeln. Då det var brådskande
med beställningen har ordföranden i samråd med kassör och undertecknad beslutat om att beställa
6 000 brevpåsar med tryck för sammanlagt 7 600:- från Larsson Offset. Styrelsen godkände
åtgärden, då den ligger i linje med tidigare ställningstagande.
Offert på tryck av Vingspegeln har också erhållits med olika varianter av sidantal och beställda
exemplar. Styrelsen godkänner offerten från Larsson Offset.

§7

ÖgOF på nätet/i mobilen

Status – funktionsbrevlådor, Facebook, hemsida
Fanny rapporterade.
Stefan tar över bevakningen av funktionsbrevlådan efter Fanny fr o m 2021-01-01.
Diskuterades vilka funktionsbrevlådor vi behöver/bör ha.
Fanny ska uppdatera hemsidan. Vi har i styrelsen ett gemensamt ansvar att gå igenom hemsidan och
föreslå ändringar, tillägg etc.
Fanny har en idé om att på hemsidan – inför olika helger och liknande – knyta någon eller några
fåglar till resp högtid.

§8

Fågelskydds- och andra naturvårdsfrågor

Arbetsgrupp – status remisser och andra pågående och planerade ärenden/aktiviteter
Gunnar rapporterade med stöd av Jussi och Stefan.
Remiss översyn av fågelskyddsområden i Östergötlands skärgård
Den senaste revideringen av fågelskyddsområdena i Östergötlands skärgård gjordes 2012.
Länsstyrelsen genomförde under 2017 och 2019 nya inventeringar av häckande kustfåglar i
fågelskyddsområden och andra öar i skärgården. Utifrån sistnämnda undersökningar föreslås att ett
antal områden tas bort samtidigt som nya tillkommer. Jussi har kontaktat Lars Hedenström för
ytterligare information. Gunnar kommer också att ta en underhandskontakt med Gezelius. Svar ska
vara inne 2021-01-18.
Samråd grustäkt Dansby, Motala
Jussi har kontakt med Gunnar Myrhede och Roger Larsson i MBF – Motala Biologiska Förening.
Ett svarsförslag har tagits fram. Svarstiden har förlängts från 2020-12-18 till 2021-01-18.
Vindkraft i Kolmården
Gruppen ”Rättvisa vindar” vill ha en träff med ÖgOF. Stefan kontaktar gruppen.
Remiss om 4 vindkraftverk i norra Östergötland norr om Kvarsebo, nära gränsen till Södermanland.
Remissen har inte kommit till ÖgOF, utan vi har fått kännedom om den via kontaktbrevlådan.
Arbetsgruppen funderar vidare på den fortsatta hanteringen.

§9

Fågelintressefrågor

Arbetsgrupp – status pågående och planerade ärenden/aktiviteter
Sofie rapporterade.
Enkäten ligger nu ute på hemsidan, och hittills har det kommit in 16 svar med förslag.
Inger-Marie och Fanny har ett förslag om att på hemsidan tipsa om att man kan ge en julgåva i form
av ett bidrag till Häradsskärsprojektet.
Skådarhjälpen, vilket är en del av Musikhjälpen, pågår under perioden 2020-12-12—20. Årets tema
är ”Ingen människa ska lämnas utan vård”. Östergötlands ornitologer har ända sedan Skådarhjälpen
startade legat i topp i landet, både vad gäller antal deltagare, observerade arter och insamlade
pengar. Den traditionen ska inte brytas. När vi fått ytterligare anvisningar och information, kommer
vi att göra reklam för detta genom hemsidan, Facebook-gruppen och kanske något ytterligare. Vi
förbereder inlägg, och Fanny/Sofie är ansvariga för att detta sker.
Anders meddelade att han ska ta tag i reglerna för upptäckartävlingen. Dessa kommer att gälla
fr o m 2021.
Fågelbordskampen har kommit igång, och hittills har vi 14 deltagare.

§ 10

Inventeringar

Status genomförda, pågående och planerade ärenden/aktiviteter
Stefan rapporterade.
En blänkare på hemsidan gällande Svenska vinterfågelräkningen har införts.
I januari sker en räkning av sjöfåglar sedan många år, och i Linköping är det Ulf Linnell som håller
i den. Räkningen sker helgen 16-17/1 2021. Stefan skriver en notis på hemsidan.
Vad gäller inventering av mindre hackspett kan konstateras att det finns flera inventeringsrutor som
inte är inventerade; främst gäller detta kring Motala, Vadstena och på Vikbolandet. 2021 är sista året
för inventeringen.
Mindre hackspett är en svårinventerad art varför idén om en regelrätt inventering i vår nog känns
ogörlig. Ett alternativ kan vara att via Artportalen sammanställa observationer gjorda under de
senaste 3-5 åren och utifrån dessa uppmana till ökad rapportering kommande vår. Vidare kan
information även hämtas in från de standardrutter som görs.

§ 11

Häradsskär

Sofie meddelade att Häradsskärskommittén – HÄK – har träffats den 17/11. Man räknar med att
klara finansieringen under fem år 2021-25. Man har stämt av med tidigare deltagare om man är
villig att betala en summa för vistelsen där och fått ett positivt gensvar. Därför kommer man att
inledningsvis ta ut 600:-/deltagare,vecka. Om någon inte kan delta en hel vecka kan en
prisreducering ske. Beloppet avser gemensam ut- och hemtransport samt boende. Transport till
Fyrudden, mat och andra egna förnödenheter svarar resp. deltagare för som tidigare.
Deltagare under 18 år betalar ingen avgift.
I sammanhanget granskar Inger-Marie gällande resepolicy och återkommer till nästa möte med ev
förslag till till ändringar. Anders och Sofie ser dessförinnan över förslaget.

Claes Nilsson ska kontakta husvärden Lars Åman för att se om det finns möjlighet till
prisreducering.
Strukturen för verksamheten finns och den fungerar bra. Möjligheten att öppna upp mera
diskuterades, då det bör finnas utrymme för ytterligare deltagare. På så sätt kan det bli en utökad
geografisk spridning, samtidigt som man bör tänka på en kommande föryngring. Det är viktigt att
man är tydlig med vilka kompetenser som krävs för att delta. Rollfördelningen ska nedtecknas.
Det behövs en ansvarig, två ringmärkare två sträckräknare och två ”nätplockare”. Detta innebär att
ett arbetslag består av minst 6 och kanske högst 8 personer.
Vilka krav som gäller för de olika kategorierna ska anges. Önskvärt är att (minst) en person per
vecka är någon ”nybörjare” på Häradsskär.
Anders påpekade också att det ska vara ett krav att deltagarna är med i ÖgOF.
Diskuterades hur vi ska sprida information om intresseanmälan och därmed krav/rollfördelning och
hur klubbarna ska medverka i detta. Hur fångar vi upp kommande ringmärkare, sträckräknare etc?
Se även § 5.

§ 13

Region-/medlemsmöten/övriga möten/klubbkontakter

Regionmötet 16 november – reflektioner
Minnesanteckningar har skickats ut till styrelsen. Vi kan konstatera att mötet var givande, och att
det fungerade väl med ett digitalt möte även i detta forum. En fördel är ju att flera kan delta samt att
man sparar tid och pengar på att slippa resa. Dock kan detta inte uppväga de personliga kontakterna.
I de flesta frågor finns det en total samsyn. Vi uppfattade att klubbarna var måna om att ÖgOF inte
ska konkurrera med klubbarna vad avser föredrag, resor etc.
Diskuterades hur vi kan stötta klubbarna genom att samarrangera föredrag och andra aktiviteter, så
att klubbarna och dess medlemmar känner en större samhörighet med ÖgOF.

§ 14

BirdLife Sverige

Riksstämma 24-25/4 2021 – prel i trakten av Stockholm
Värd är Stockholms Ornitologiska Förening och sista anmälningsdag är den 15/3. Motioner ska
vara inlämnade senast den 22/2. Till kvällen den 23/4 planeras ett seminarium, och kvällarna den 23
och 24/4 är det ”samkväm” som det brukar kallas. Det planeras också för morgonexkursioner den
24 och 25/4.
Anders meddelade att han inte har möjlighet att åka. Vi var överens om att minst två och högst tre
personer kan åka på ÖgOF's bekostnad. Inger-Marie, Stefan och Fanny anmälde prel. intresse. Det
är ännu inte klart att det blir en fysisk riksstämma.

§ 15

Övrigt

Nycklar till förrådet
Undertecknad har en av tre nycklar – Sofie och Jussi har de båda övriga. Den som ska administrera
Vingspegeln bör ha den tredje nyckeln.
Nyckel till och representanter i Naturcentrum
Undertecknad överlämnar nyckel till Sofie. Anders ersätter undertecknad och är tillsammans med
Sofie ÖgOF's representanter.

Svanägget
Undertecknad har av keramikern/konstnären Maja Almqvist beställt 10 ägg till ett pris av 500:- +
moms och av samma typ som nuvarande för leverans under 2021. Träplattor finns kvar av i större
mängd.

§ 17

Nästa möte

Anders skickar ut en ”doodle” med några alternativ, prel v 3 2021.
Vid protokollet

Justeras

