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Protokoll fört vid styrelsemöte i Östergötlands Ornitologiska Förening 

 

Tid:    Måndag 2021-01-20 kl 18.25–21.05 

 

Plats:    Digitalt möte med hjälp av ”Zoom” 

 

Närvarande ledamöter: Anders Tennlind, ordf.   

    Jussi Tranesjö, vice ordf.    

    Inger-Marie Wohlfarth, kassör - §§ 1– (inledning av) 4   

    Sofie Hellman  

    Stefan Westberg 

    Leif Jern, sekr. 

 

Övriga närvarande:   

     

Frånvarande:    Gunnar Ölfvingsson – anmält förhinder 

      Fanny Edenborg – anmält förhinder      

                    

§ 3  Föregående protokoll  

 

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

 

 

§ 4  Medlemmar/Ekonomi  

 

Ekonomi 

Inger-Marie gick igenom och redogjorde enligt nedan för det utsända förslaget. 

 

Bokslut 2020 

Förslag till resultat- och balansräkning gicks igenom. 

Genom pandemin har utgifterna minskat kraftigt i förhållande till budget. Sedan förra mötet har vi 

också fått in ytterligare medlemsavgifter. Detta innebär att föreningen kan redovisa ett icke 

föraktligt överskott i förhållande till budget. Vissa justeringar ska göras, men allt bokföringsmaterial 

har kommit in.  

Styrelsen godkände förslaget, och styrelsen erhåller det reviderade materialet i samband med att 

bokslutet överlämnas till revisorerna.  

 

Budget 2021 

Förslaget gicks igenom och godkändes.  

 



Tankesmedja kring ÖgOF:s ekonomiska överskott – vad använder vi pengarna till? 

En digitalisering av tidigare nummer av Vingspegeln är önskvärd, och frågan har tidigare 

diskuterats. Kanske ett upprop/en förfrågan på hemsidan/i Vingspegeln? 

 

Som tidigare nämnts är styrelsen beredd att ekonomiskt bidra till resor, föredrag m m som anordnas 

av klubbarna i organisationen. En motprestation skulle då kunna vara att aktuell klubb redovisar att 

ÖgOF bidragit, att ÖgOF's medlemmar ges möjlighet att delta, att en rapport (motsv) lämnas till 

Vingspegeln etc.  

 

Jussi har påmint om att ÖgOF fyller 50 år den 24 maj 2023. Kanske lite jubileumsaktiviteter och 

eventuellt en jubileumsskrift kan vara trevligt. Han meddelade också att det finns en tidigare 

jubileumstidskrift från 20-årsjubileet. Den ska vara publicerad i Vingspegeln någon gång 1993-94. I 

så fall bör en liten redaktionskommitté bildas. Varför inte några korta intervjuer med föreningens 

ordföranden från starten 1993? / Jussi har meddelat att åberopad jubileumstext var införd i 

Vingspegeln 4/1993. / 

 

Medlemmar – aktuell status  

Sofie rapporterade. 

 

Sofie fortsätter att utbilda sig i ”registerhanteringen”. Det är fortfarande svårt att få fram hur många 

medlemmar vi egentligen har. Vi kan i dagsläget inte plocka fram det själva ur registret utan måste 

begära hjälp från BirdLife. Sofie stöter på om att vi snarast behöver uppgifterna på hur det såg ut 

2020-12-31.  

Dock har sedan sist 5 nya medlemmar tillkommit och 5 ytterligare har visat intresse.  

Vi bör också veta när betalningspåminnelserna går ut – detta bl a med tanke på vilka som ska få 

Vingspegeln 1 och ev 2/2021.  

 

 

§ 5  ÖgOF:s årsmöte 2021 

 

Årsmötet är sedan tidigare bestämt till den 14 mars. Preliminärt har vi också sagt att det ska ske i 

Norrköping tillsammans med FiNk. Med tanke på rådande pandemisituation utgår vi från att det 

måste bli ett digitalt möte. Anders tar upp detta med Rickard Fredriksson i FiNk om de praktiska 

detaljerna. I detta läge kan det var bäst att den ”fysiska” delen särskiljs. Föredrag blir knappast 

aktuellt.  

 

Valberedningen 

Valberedningen består av Peter Berry, Martin Berry och Jesper Villaume med den förstnämnde som 

sammankallande. Undertecknad har i september meddelat styrelse och valberedning att han lämnar 

sina uppdrag som sekreterare och ansvarig utgivare för Vingspegeln i samband med årsmötet. 

Någon annan har inte aviserat att lämna styrelsen. 

Undertecknad översänder rutiner för arbetet med Vingspegeln till Anders som därefter kontaktar 

valberedningen. / Klart. / 

 

Verksamhetsberättelse 

Anders skriver denna för kalender-/verksamhetsåret 2020 med hjälp av övriga i styrelsen. 

 

Ekonomisk berättelse 

Inger-Marie tar fram den ekonomiska berättelsen med underlaget i § 4 som grund. 

  

Budgetförslag 

Inger-Marie tar fram budgetförslag med underlag i § 4 som grund.  



Svanägget 

Undertecknad har till styrelsen översänt ett antal alternativ till mottagare av Svanägget 2021 med 

korta motiveringar. Efter diskussion enades styrelsen om ett förslag. De vid mötet frånvarande ska 

av undertecknad få möjlighet att ha synpunkter på valet. / Skickat. / 

 

 

§ 6  Vingspegeln 

 

Undertecknad rapporterade.   

 

6 000 brevpåsar har levererats och finns nu i förrådet. Påsarna lär med nuvarande 

prenumerationsnivå räcka drygt 3 år, dvs. minst t o m 2023.  

 

Vingspegeln 4/2020 

Efter ett gediget redaktionsarbete kunde tidningen postas före jul och vara hos prenumeranterna före 

årsskiftet. Johanna Orsholm debuterade som huvudredaktör, och det skötte hon galant.  

 

Vingspegeln 1/2021   

Tidningen beräknas innehålla följande: 

• Omslag skata – Evelina Tigerström  

• Ordföranden har ordet – Anders  

• Presentation av årets konstnär – Sofie 

• Inventering av backsvala – Jussi/Gunnar Myrhede  

• Skådarporträttet Tommy Eriksson – Leif  

• Artikel om storskarvspopulationen – 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, Svanägget 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) – Gabriella Rinaldo/Maria Nilsson   

 

Vingspegeln 2/2021 

Tidningen beräknas innehålla följande: 

• Omslag hökuggla – Evelina Tigerström  

• Ordföranden har ordet – Anders  

• Fågelrapport 2020 – Kjell Carlsson  

• I Korpgluggen med sällsyntheter m m – Johan Molin 

• Skådarporträttet Anna Wiik i Norrköping – kanske Robert Petersén eller Jesper Villaume 

• Övrigt  

 

 

§ 7  ÖgOF på nätet/i mobilen 

 

Status – funktionsbrevlådor, Facebook, hemsida 

Stefan rapporterade kort om arbetet med funktionsbrevlådan. Det som kommer från BirdLife ska 

normalt vidarebefordras till hela styrelsen.  



ogof.se – hjälp med texter enligt mejl utskickat av Fanny 

Fanny har efterfrågat aktualisering av vissa delar på hemsidan. Undertecknad har översänt ett första 

utkast till henne. Stefan åtar sig jobbet med att se över rutinerna till raritetsrapportering.  

 

 

§ 8  Fågelskydds- och andra naturvårdsfrågor 

 

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

Stefan rapporterade från en träff  med gruppen ”Rättvisa vindar i norra Östergötland” och FiNk 

rörande etablering av vindkraftverk i norra delen av Norrköpings kommun. En fråga har skickats till 

Holmen om deras planer. Företaget har svarat att man gärna ställer upp på en träff. Gruppen har 

dock aviserat att man först vill få reda på planerna innan mötet äger rum. På så sätt finns 

förutsättning för att bättre förbereda sig. 

  

Rapport Rödspovsinventering Svartåmynnningen  

Länsstyrelsens Thomas Johansson och Linköpings kommuns Anders Jörneskog har översänt 

rapporten om fjolårets inventering. Den har som tidigare år genomförts av Berndth Gustafsson. 

Häckningsresultatet är dystert.  

 

Fågelfrämjande åtgärder i Svartåmynningen – aktuellt  

Detta hänger ihop med ovanstående. Kjell Carlsson har meddelat att BirdLife nog kan ställa upp. 

Stefan kontaktar Lfk's ordförande Olof Hjelm som jobbar mot länsstyrelsen i frågan.  

  

Stångåmynningen – tillträde med bil  

I dagsläget finns två förbudsskyltar om att det inte är tillåtet att köra bil ut till mynningen med dess 

fågeltorn. Undertecknad har tillsammans med Olof Hjelm träffat kommunens Magnus Franzén i 

frågan sommaren 2019, och han trodde på en snabb lösning. Vi har sedan januari 2020 inte hört 

något och skyltarna är kvar. 

 

Samråd grustäkt Dansby, Motala 

Jussi meddelade att yttrande skickats in. 

 

Fågelskydd i skärgården 

Jussi meddelade att Rickard Fredriksson bearbetar ett förslag till gemensamt yttrande från FiNk och 

ÖgOF. 

 

Åtgärder mot storskarv 

Jussi meddelade att fiskevårdsföreningen i Roxen skulle ha inkommit med sin rapport om fjolårets 

skyddsjakt den 15/1. Så har inte skett. Länsstyrelsen ska påminna föreningen.  

 

Remissarkiv 

Gunnar har meddelat att han påbörjat arbetet med remissarkivet.  

    

 

§ 9  Fågelintressefrågor 

 

Arbetsgrupp – status pågående och planerade ärenden/aktiviteter 

Enkäten nedan kommer att behandlas. 

 

 

 

 



Enkäten på hemsidan – lägesrapport  

Sofie har skickat över en sammanställning av svaren på enkäten som avslutades den 19/1. 28 svar 

har kommit in. Svaren kommenterades kort. En analys ska göras enligt ovan, varefter slutsatser och 

förslag tillställs styrelsen. 

  

Vinterfåglar inpå knuten   

Sofie har tidigare varit kontaktperson, men Anders övertar nu denna uppgift. Anders Wirdheim har 

för BirdLife tagit fram ett digert och mycket användbart material. Aktiviteten äger rum i slutet av 

januari, och vi kan förvänta oss någon tidningsartikel och kanske radiointervju. Anders kontaktar 

Claes Nilsson för en eventuell artikel i bl a Corren.  

 

 

§ 10  Inventeringar 

 

Status genomförda, pågående och planerade ärenden/aktiviteter 

Stefan rapporterade och meddelade att ”Midvinterinventering av sjöfåglar och gäss” genomförts nu 

i helgen 16-17/1.  

Inventeringen har genomförts på flera områden i Östergötland. Ulf Linnell är samordnare i 

Linköping.   

 

Vad gäller inventering av mindre hackspett har förslaget varit att (1) genomföra sista året av den 3-

åriga inventeringsstudie som samordnas av Carsten Kost vid Lunds Universitet och (2) initiera en 

bredare inventering över hela Östergötland baserat på vad som rapporterats i Artportalen under de 

senaste 3-5 åren. 

I nuläget känns det dock något övermäktigt att genomföra båda varför fokus blir på den 

förstnämnda (1). 

 

 

§ 11  Häradsskär 

 

Sofie meddelade att Olof Hjelm träffat en representant för Valdemarsviks Sparbank angående 

eventuell sponsring och framfört vad vi kan bidra med för kommunens räkning samt vilka 

ekonomiska behov som finns. Olof ska återkomma.  

 

Claes Nilsson har diskuterat boendekostnaderna med Lars Åman. Där har man gemensamt 

konstaterat att det pris vi förhandlat fram ger en bra rabatt. Vi kan alltså inte räkna med ett lägre 

pris.   

 

Sofie meddelade också att alla som deltagit de senaste åren ska tillskrivas om kommande upplägg. 

Ett upprop på Facebook förbereds också. Ambitionen är att bereda plats för en ny deltagare per 

vecka. Platschefer under höstens fyra veckor är Sofie, Joakim Wallin, Adam Bergner och Kjell 

Carlsson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 14  BirdLife Sverige 

 

Riksstämma 24-25/4 2021 – anmälan 

 

Se föregående protokoll. Det är naturligtvis fortfarande osäkert om det går att genomföra en fysisk 

stämma. Stefan, Inger-Marie och Fanny anmäler sig enligt fastställt formulär. En av dessa – 

förslagsvis Inger-Marie – åker på BirdLifes bekostnad, medan ÖgOF står för kostnaden för de båda 

övriga.  

 

 

§ 15  Övrigt 

 

Sveriges fåglar 

Meddelades att den digitala publikationen har distribuerats från BirdLife. 

 

 

§ 17  Nästa möte  

 

Anders skickar ut en ”doodle” med några alternativ, prel v 8-9 2021.  

 

Vid protokollet   Justeras 

 

 

Leif Jern, sekreterare   Anders Tennlind, ordförande 


