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Närvarande:

Hans Ackered, ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Kjell-Olof Hedlund
Joakim Granholm
Roland Nanberg
Andreas Jilkén

Ej närvarande:

Olof Persson
Olof Hagdala Persson
Agnetha Annerud, kassör

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande  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 period månad 1 – 2 2018 har
inkommit från kassören. Konstateras att föreningens ekonomiska
ställning är god. Inkomna rapporter föreslås läggas till handlingarna.
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Styrelsen beslutar 

att godkänna inkomna rapporter samt 
att lägga dem till handlingarna.

§ 5 Verksamhetsberättelse 2017. 

Det konstateras att färdigställd verksamhetsberättelse för år 2017 
föreligger att tas upp till behandling vid kommande årsmöte.

Styrelsen beslutar 

att godkänna Verksamhetsberättelse för 2017 samt 
att presentera denna för årsmötet som då tar ställning för eller emot ett 
godkännande.

§ 6  Boken ”Ölands fåglar” - Lägesrapport.

Kort resonemang förs om budgetering av kostnader och intäkter av-
seende inköp och försäljning av böcker för budget 2018. Styrelsen enas 
om belopp som förs in i det budgetförslag som presenteras för årsmötet 
som utgör det forum som därmed föreslås att anta budget för 2018.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Fågelskydd. 

Kort diskussion förs om vad vi som förening ska ha för vana att svara 
då frågor om skadade fåglar inkommer från allmänheten. Ibland kan det 
handla om små fåglar som inte är möjliga att rädda och ofta är t.ex. 
barn inblandade som har starka känslor för de skadade fåglarna och 
stora önskemål om att kunna rädda dem. Då är det speciellt svårt att 
vara ärlig och berätta att man egentligen inte kan göra något för att 
rädda dem, menar Hans Ackered i diskussionen.

Via Katastrofhjälp Fåglar och Vilt och deras hemsida är det naturligtvis 
också möjligt att erhålla råd och hjälp i aktuella situationer. Här följer 
en länk:

http://www.kfv-riks.se/medlemmar
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Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Medel till plattform vid ÖNU.

Konstateras vara svårt att identifiera frivilliga med intresse av att enga-
gera sig i ett projekt med syfte att tillskapa en plattform vid Ölands 
norra udde. Det är inte lättare att identifiera aktuella berörda markägare 
vilket krävs för att över huvud taget inleda projekt av detta slag. 

Dock konstateras att styrelsen för sin del redan tidigare uttalat sig posi-
tiv och uttalat en vilja att ekonomiskt stödja ett sådant projekt. 

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna samt

att uppdra till Hans Ackered att ta kontakt med de medlemmar som in-
ledningsvis presenterat idén med förslag att föreningen ska vidta åtgär-
der i syfte att tillskapa utsiktsplats vid norra udden.  

§ 9 Fågelmatning på södra Öland.

Roland Nanberg rapporterar att fågelmatning pågår i Mörbylånga och 
vid dämmet i Färjestaden. Ansvariga som sköter matningarna är 
utsedda och vidtalade, rapporterar Roland. Vid Beijershamn pågår 
matning i Naturskyddsföreningens regi. Där har styrelsen tidigare ut-
talat sig positiv till att bidra med del av de kostnader som SNF har för 
denna matningsstation.

Styrelsen beslutar 

att tacka för informationen och lägga den till handlingarna till hand-
lingarna.

§ 10 ÖOF:s hemsida. Eventuell publicering av protokoll.

Diskussion förs om styrelsens protokoll ska presenteras på föreningens 
hemsida. Det föreslås att så ska ske.

Styrelsen beslutar 
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att publicera styrelsens protokoll på föreningens hemsida med början 
från och med protokollet för mötet i januari 2017.
§ 11 Calidris – lägesrapport.

Styrelsens tidskriftsansvarige Joakim Granholm rapporterar att näst-
kommande nummer av Calidris utkommer inom kort. Där presenteras
bl.a. kallelse till årsmöte med dagordning, förslag till nya stadgar samt
styrelsens verksamhetsberättelse för 2017. Dessutom innehåller detta
exemplar av Calidris en hel del annat både läsvärt och sevärt material. 

Styrelsen beslutar 

att framföra stort tack för informationen samt 

att lägga den till handlingarna.

§ 12 Ansvarig för medlemsregistret.

Det rapporteras att styrelsen haft kontakter i syfte att kunna identifiera 
en person som kan ersätta vår ansvarige för medlemsregistret Urban
Toresson. Det konstateras att styrelsen i nuläget inte varit lyckosam i 
detta arbete. Just nu kan ingen ersättare presenteras.  

Styrelsen beslutar 
 
att tacka för informationen samt 

att uppdra till sekreteraren att informera Urban Toresson om läget.

§ 13 Budget 2018.

Budgetförslag för 2018 diskuteras. Tillägg i form kostnader och 
intäkter för boken Ölands fåglar görs i enlighet med vad som 
diskuterats under § 6. Budget presenteras i bildspel vid årsmötet.

Styrelsen beslutar 
 
att tacka för informationen.

§ 14 Stadgar för ÖOF – Förslag till årsmötet.

Förslag till nya stadgar för ÖOF presenteras på hemsidan och i kom-
mande Calidris. Det förslag som nu föreligger underställs därefter års-
mötet för beslut. Om förslaget antas av årsmötet ska förslaget fastställas 
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vid ett extra medlemsmöte.

Styrelsen beslutar 
 
att tacka för informationen.

§ 15 Förfrågan från Ekoturismföreningen om samarbete.

Styrelsen diskuterar det förslag om samarbete som föreligger. Efter
diskussion och aktivt övervägande går styrelsen till beslut.

Styrelsen beslutar 
 
att inte engagera sig i samarbete med Ekoturismföreningen i enlighet
med det som föreslås i den förfrågan som inkommit.

§ 16 Uppdatering av Sveriges IBA-områden.

Från SOF Birdlife har inkommit ett omfattande material rörande 
Sveriges IBA-områden och uppdatering av dessa. ÖOF har ingen 
anställd som på heltid kan ägna sig åt detta arbete.  Dock erbjuder sig 
ordförande Hans Ackered att ta kontakt med SOF Birdlife i frågan.

Styrelsen beslutar 

att tacka för informationen samt 

att uppdra till Hans Ackered att ta kontakt med SOF Birdlife i frågan.

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

Frågan om representation vid SOF Birdlife´s årsmöte har tidigare be-
handlats i styrelsen och Andreas Jilkén har föreslagits att representera
ÖOF. Andreas erbjuder sig att undersöka huruvida han har möjlighet att 
delta vid detta möte för föreningens räkning. 

Styrelsen beslutar 

att utse Andreas Jilkén att representera ÖOF vid SOF Birdlife´s årsmö-
te den 13 – 15 april 2018. 

§ 18 Egen föreningslokal.
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Inför styrelsemötet har framställts ett förslag att ÖOF ska ha en före-
ningslokal. Där kan föreningens styrelsemöten hållas och lokalen skulle
också kunna fungera som förråd. Det skulle också öka sammanhåll-
ningen och göra ÖOF till en mer fysisk förening med möjlighet att även
kunna erbjuda medlemmar social gemenskap, menar förslagsställaren.

Förslagsställaren är inte närvarande vid dagens möte varför det föreslås
att bordlägga frågan till första styrelsemöte efter kommande årsmöte.

Styrelsen beslutar 

att bordlägga frågan om egen föreningslokal till första styrelsemöte 
efter kommande årsmöte.

§ 19 Inkommen post/mail. 

Följande post/mail rapporteras som inkommen till föreningen:

Förfrågan från Ekoturismföreningen.
Beslut att inte engagera sig. Se § 15.

Från SOF-Birdlife Sverige om Uppdatering av Sveriges IBA-områden.
Se § 16. Hans Ackered Uppdras att ta kontakt med SOF Birdlife.

Inbjudan från Arbetsförmedlingen till info-möte om Extratjänster.
Inte aktuellt för föreningens del att delta.

Inbjudan till Fågelskådning med guide i Söderarms skärgård.
Lägges till handlingarna.

Från SOF  BirdLife Sverige har inkommit skrivelse där de begär 
uppgifter om Regionalföreningar för 2017.
Hans Ackered uppdras att för föreningens del besvara de frågor som är 
möjliga att besvara.

Nyheter från Kommunikation-BirdLife Sverige
Från Kommunikation-BirdLife Sverige har inkommit mail med infor-
mation. Bl.a. informeras om att de har ett pågående arbete med att
skapa en ny hemsida. Vidare berättas om den nya dataskyddsförord-
ningen GDPR och att den inte innebär att alla föreningar måste inhämta 
samtyckesavtal från alla medlemmar för att samla nödvändiga person-
uppgifter i medlemsregister.
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Förfrågan från Löts intresseförening och Ostkustens stuguthyrning.
Föreningen och företaget efterfrågar person som kan ingå i det projekt
som de driver under rubriken ”Stigfinnare i Kårehamn och Löt.” De 
söker person som kan vara behjälplig med att ge nytt liv till promenad-
vägen från hamnen i Kårehamn upp till Petgärde fågeltorn. 

Kjell-Olof Hedlund erbjuder sig att för föreningens del ta kontakt med 
person i intresseföreningen. Förutom den förfrågan som Löts intresse-
förening tillsammans med Ostkustens stuguthyrning tillställt ÖOF har 
de inblandade parterna också ställt skrivelse till Borgholms kommun 
med begäran om hjälp att utveckla aktuellt naturområde. 

Styrelsen beslutar 

att lägga inkommen post/mail till handlingarna.

§ 20 Övriga frågor. 

Stämplade kuvert.

Fråga har ställts om huruvida föreningen har stämplade kuvert för 
kommunikation via post. Joakim Granholm erbjuder sig att kontrollera 
om det är möjligt för tryckeriet som trycker Calidris att trycka upp 
kuvert för föreningens räkning. Om det visar sig möjligt görs beställ-
ning. 

Styrelsen beslutar 

att göra beställning av stämplade kuvert.
 
§ 21 Nästa möte.

Styrelsen beslutar 

att styrelsen träffas kl. 17.00 inför årsmötet på Allégården i Kastlösa
den 19 april 2018.
 
§ 22 Mötets avslutning.

Ordf. tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Hans Ackered, ordförande Klas-Göran Gidlöv, sekreterare


