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Närvarande:

Hans Ackered, ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Kjell-Olof Hedlund
Olof Hagdala Persson
Joakim Granholm
Roland Nanberg
Andreas Jilkén
 
Ej närvarande:

Olof Persson
Agnetha Annerud, kassör

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Hans Ackered hälsar samtliga välkomna och förklarar 
mötet öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning.

Dagordning föredras.

Styrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen med tillägg av punkter under övriga frågor. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll.

Protokoll från föregående möte föredras.

Styrelsen beslutar 

att godkänna protokoll från föregående möte samt att lägga det till 
handlingarna.

§ 4 Ekonomi.

Resultatrapport och balansrapport för 2017 har inkommit från kassören. 
Det konstateras att föreningen redovisar ett resultat på 219 281 kr för 
2017.
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Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

§ 5 Verksamhetsberättelse 2017 

Ordf. ställer fråga om huruvida arbete med färdigställande av verksam-
hetsberättelse för år 2017 är fördelat att utföras av någon. Konstateras 
att arbete med detta pågår och att undertecknad sekreterare är aktiv i 
detta samt att en verksamhetsberättelse för 2017 i det närmaste före-
ligger i färdigställt skick.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6  Boken ”Ölands fåglar” - Lägesrapport.

Konstateras att försäljning för närvarande pågår i mycket liten utsträck-
ning. Olof Hagdala Persson erbjuder sig att ta kontakt med Peter Norell 
så at styrelsen kan erhålla sammanställning. I efterhand konstateras, uti-
från kontakt med Peter att inget finns att rapportera om försäljning utö-
ver vad som framgår i § 5 i protokoll nr. 5 från 2017-10-09.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Fågelskydd. 

Diskussion förs om att eventuellt köpa in resurs som genomför invente-
ringar vid utpekade lokaler. Småtärna, Kentsk Tärna och Röd Glada är 
arter som kan vara aktuella att inventera och de nämns i samman-
hanget. Dock tas inget beslut men styrelsen konstaterar att det är lämp-
ligt att uppdra till Olof Persson att gå vidare i frågan om inventeringar i 
kontakter med till exempel Länsstyrelsen.

Ordf. rapporterar att Daniel Bengtsson efter det tidigare genomförda 
Ängshöksseminariet nu presenterat ett förslag om ett möte om Ängs-
höken där olika ansvarsfrågor kan diskuteras och eventuellt fastställas. 
Det rapporteras också att Helena Lager vid Länsstyrelsen kan delta i ett 
sådant möte.   
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Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna samt

att uppdra till Olof Persson för styrelsen och föreningens del gå vidare i 
frågan om inventeringar bl.a. i kontakter med Länsstyrelsen.

§ 8 Medel till plattform vid ÖNU.

Styrelsen har vid föregående möte uttalat sig positiv till att utge ekono-
miskt stöd till utformandet av en plattform vid Ölands norra udde. För 
att kunna ta ytterligare beslut i frågan konstateras att inblandade med-
lemmar och förslagsställare kan vara lämpliga att utgöra en projekt- 
grupp som gemensamt tar fortsatta tag i frågan. 

I detta bör denna grupp fortsätta med att ta kontakt med inblandade 
markägare. I sammanhanget meddelar Kjell-Olof Hedlund att han för 
sin del har namn på en ansvarig person i en vägsamfällighet som enligt 
uppgift ska vara ägare till mark i det aktuella området.

För denna projektgrupp innebär det att de härefter inkommer till styrel-
sen med ytterligare och mer preciserade förslag och, gärna utifrån en 
begärd offert, med beräknade kostnader för genomförande av projketet.

Styrelsen konstaterar att det vid nybyggnation av plattform är av vikt 
att tänka på tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Det 
ska vara möjligt att parkera i närheten, en person i rullstol ska kunna nå 
fram till plattformen och kunna komma upp på den.

Det har också uttryckts önskemål om att tillskapa ett utsiktstorn vid 
Ölands norra udde. Här konstaterar styrelsen dock att det i ett sådant 
projekt krävs att fler parter än bara ÖOF måste vara inblandade i både 
finansiering av, projektering av och bygge av sådant.  

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna samt

att uppdra till Hans Ackered att ta kontakt med inblandade medlemmar 
och därvid framföra styrelsens positiva inställning till att stödja ett pro-
jekt för att skapa en plattform för skådning vid Ölands norra udde samt 

att i detta även uppdra till Hans Ackered att i sina kontakter med ak-
tuella medlemmar framföra att styrelsen, för att kunna ta ytterligare 
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ställning i frågan, måste erhålla en mer preciserad beskrivning av hur 
det hela ska se ut och en kostnadsberäkning. 

§ 9 Fågelmatning på södra Öland.

Roland Nanberg rapporterar att fågelmatningar finns upprättade i 
Mörbylånga vid sockerbruksdammen och i Färjestaden vid Dämmet. 
En matning finns också, i Naturskyddsföreningens regi, upprättad vid 
Beijershamn. Roland har vidtalat personer som åtagit sig att vara 
ansvariga för matningarna i Färjestaden och i Beijershamn.

Roland utlovar vidare att han har för avsikt att ta kontakt med Natur-
skyddsföreningen för att erbjuda dem stöd från ÖOF till fågelmat m.m. 
till den matning som pågår i Beijershamn.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna samt

att godkänna de kostnader som upprättade matningar och eventuellt 
stöd till Naturskyddsföreningen medför.

§ 10 ÖOF:s hemsida.

Andreas Jilkén rapporterar att sidan ständigt fylls på med nyheter som
Inkommer. Dock meddelas också att det ibland saknas inrapportering
av nyheter som kan vara värda att publicera,

Diskussion förs om eventuell presentation av styrelsens ledamöter på
hemsidan och om huruvida Calidris ska publiceras.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.   

§ 11 Calidris – lägesrapport.

Joakim Granholm meddelar att arbete inför utgivning av kommande 
nummer pågår. Ordf. föreslår att Calidris ska rapportera om fåglar som
tidigare rapporterats ha gästat Öland tillfälligtvis. Av intresse för läse-
kretsen kan, enligt ordförande, vara att läsa om t.ex. en Stortrapp som
enligt en historisk uppgift, där det också finns bilder, gästade ön 1954.

Till detta kan fogas de uppgifter som finns om Småtrapp där det också 
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finns bilder som föreningen kan få del av. Som kronan på verket i den-
na trestegsraket finns också uppgifter om att en Kragtrapp rapporterats 
ha visat sig på Schäferiängarna på 70-talet. 

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna 

att uppdra till Joakim Granholm och andra ledamöter som kan vara 
behjälpliga att vidta nödvändiga ansträngningar för att kunna publicera 
en berättelse om ”Trapparnas” historiska förekomst på Öland enligt 
ovan. 

§ 12 Ansvarig för medlemsregistret.

Konstateras att Urban Toresson som nu varit medlemsansvarig i flera år 
anmält till styrelsen att han vill upphöra vara detta. Ny person som kan
tänkas bli aktuell för sådant uppdrag har tillfrågats. Dock har inget defi-
nitivt svar ännu erhållits.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna samt

att uppdra till sekr. att på nytt tillfråga aktuell person.

§ 13 Budget 2018.

Det konstateras att balansrapport och resultatrapport för 2017 inkom-
mit. Något förslag till budget för 2018 föreligger inte i nuläget. Styrel-
sens ledamöter ombedes att ta del av inkomna ekonomiska rapporter 
samt att utifrån dessa vara beredda att fatta beslut i frågan vid nästa
styrelsemöte. 

Styrelsen beslutar 

att bordlägga frågan om fastställande av budgetförslag för 2018 vid 
nästa styrelsemöte.

§ 14 Ordförande för Årsmötet.

Konstateras att det för närvarande inte föreligger något förslag på Per-
son som kan och uttalat sig villig att vara ordf. för årsmötet. Det gör att
föreningens sittande ordf. Hans Ackered erbjuder sig att själv ta på sig
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uppdraget att vara ordf. för årsmötet.

Styrelsen beslutar 

att Hans Ackered ska föreslås att utses till ordf. vid kommande 
årsmöte.

§ 15 Årets ÖOF:are.

Ordf. ställer fråga om vem som kan utses till årets ÖOF:are. Inget
förslag finns ännu till vem som ska utses till detta.

Styrelsen beslutar 

att bordlägga frågan om att utse årets ÖOF-are för 2017 till nästa 
styrelsemöte..

§ 16 Landsdelsmöte Götaland, Jönköping 25-26 november 2017.

Kjell-Olof Hedlund rapporterar från Landsdelsmötet i Jönköping den
25 – 26 november 2017. En stor del av tiden vid mötet ägnades till 
diskussioner om den s.k. ”Kedjan” som handlar om att anslutning till
Regionalförening med automatik ska leda till anslutning i SOF Birdlife
Sverige.

Från SOF Birdlife Sverige har inkommit skriftliga minnnesanteck-
Ningar från Landsdelsmötet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 17 SOF Birdlife´s årsmöte 13 – 15 april 2018.

Andreas Jilkén anmäler att han eventuellt kan representera ÖOF vid 
årsmöte för SOF Birdlife Sverige den 13 – 15 april 2018.

Styrelsen beslutar 

att bordlägga frågan om att utse representant till att företräda ÖOF vid 
årsmöte för SOF Birdlife Sverige den 13 – 15 april 2018 till nästa sty-
relsemöte..

§ 18 Föredragshållare vid årsmötet.
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Olof Hagdala Persson erbjuder sig att vara föredragshållare vid års-
mötet. Styrelsen tackar för erbjudandet och

styrelsen beslutar

att utse Olof Hagdala Persson till att vara föredragshållare vid årsmötet.

§ 19 Inkommen post/mail.

Post/mail enligt följande anmäls inkommen:

Förfrågan från Belgien.
Bok – ”Maxa mötet”.
Vinterfåglar inpå Knuten 26 – 29 januari 2018. Information.
Önskemål om att få 2 exemplar av Calidris sista nr. 2017.

Inbjudan till Åtgärdssamråd – Öland den 17 januari 2018  från
Länsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att utse Kjell-Olof Hedlund till att representera ÖOF vid Åtgärdssamråd
den 17 januari 2017.

Anteckningar från Landsdelsmöte i Jönköping den 25 – 26 nov. 2017.
Inbjudan till seminariumom ”Medborgarforskning i fågelövervak-
ningens, fågelskyddets och fågelforskningens tjänst” den 13 april 2018
 från SOF Birdlife Sverige.

§ 20 Övriga frågor.

Vattenbaserad vindkraft.

Ordf. berättar om ett möte han haft med Daniel Bengtsson om vattenba-
serad vindkraft.

Inventeringar.

Joakim Granholm ställer fråga om föreningen ska genomföra invente-
ringar vid utpekade lokaler. Frågan har också behandlats ovan under 

§ 7 Fågelskydd där beslut också fattats.
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§ 21 Nästa möte.

Styrelsen beslutar

att hålla kommande styrelsemöten enligt följande:

Den 12 februari 2018 kl. 18.30 på Stenhusa gård i Stenåsa och

den 19 mars 2018 kl. 18.30 på Stenhusa gård i Stenåsa.

§ 22 Mötets avslutning.

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Hans Ackered, ordförande Klas-Göran Gidlöv, sekreterare


