STYRELSEMÖTE 2018-05-07

Protokoll Nr. 1

Närvarande:
Olof N Persson, ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Joakim Granholm
Roland Nanberg
Andreas Jilkén
Hans Ackered
PeterNorell
Olof Hagdala Persson
Ej närvarande:
Agnetha Annerud, kassör
§ 0 Uttalande
Hagdala är tacksam att styrelsen till slut lyssnade på hans åsikter men
beklagar han var tvungen tvinga fram en ny, neutral möteslokal, och
besvikelse över bristande förtroende.
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Olof Persson 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.
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§ 4 Konstituering av nya styrelsen.
Konstateras att samtliga som omvalts eller som kvarstår i styrelsen
behåller sina uppdrag i enlighet med vad som tidigare beslutats. Peter
Norell som är nyvald styrelseledamot behåller sina uppdrag att ansvara
för marknadsföring och försäljning. Olof Hd Persson som enligt
tidigare beslut har ansvar för exkursioner utökar sitt ansvarsområde till
att även omfatta aktiviteter.
Styrelsen beslutar
att samtliga ledamöter behåller ansvarsområden i enlighet med tidigare
beslut samt
att Olof Hd Persson utökar sitt ansvarsområde till att även omfatta
aktivitetsansvar viket innebär att nytt ansvarsområde för hans del
omfattar exkursioner och aktivitetsansvar samt
att Peter Norell fortsätter att ha ansvar för marknadsföring och försäljning.
§ 5 Ekonomi.
Inga nya ekonomiska rapporter föreligger. Beslutat belopp på 50 000 kr
för stödjande av våtmarksprojekt ska betalas och
styrelsen beslutar
att beslutat belopp ska belasta projektfonden till ett belopp av 10 000 kr
och Sparbanksstiftelsen till ett belopp av 40 000 kr. Totalt uppgående
till ett belopp av 50 000 kr.
§ 6 Eventuellt ny lokal för styrelsemöten och medlemsmöten.
Lokalfrågan har lyfts vid ett antal olika tillfällen under åren. Det har
uttryckts önskemål om att föreningen ska ha en egen lokal för möten
och där också tillfällen till gemenskap inom föreningen skulle kunna
ges. Öland är kanske inte så stort till ytan men hur det än är så är avståndet mellan ÖNU och ÖSU stort. Av betydelse för föreningen är av
den anledningen föreningslokalens läge.
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De medlemmar som vill ha tillgång till en föreningslokal vill inte ha för
stort av stånd till den. Det ska vara enkelt, lätt och smidigt för så många
som möjligt av alla medlemmarna att besöka en gemensam lokal.
I nuläget har föreningen vid några tillfällen lånat lokal av SOF Birdlife
Sverige för att hålla styrelsemöten i. Detta har några inte känt som tillfredsställande. De vill i stället ha en lokal som kan kännas som vår
egen och inte som vi ska behöva låna av någon annan.
Med anledning av de önskemål som nu igen framställts uppmanas
samtliga ledamöter av ordf. Hans Ackered att göra egna efterforskningar om möjlighet för föreningen att erhålla, låna eller hyra lämplig
lokal. Styrelsen tar tacksamt emot förslag vid nästkommande styrelsemöte.
Peter Norell föreslår för sin del att de ledamöter som har goda kontakter med kommunen gärna får undersöka huruvida det är möjligt att erhålla lokal via kommunala insater.
Styrelsen beslutar
att samtliga ledamöter uppmanas göra egna efterforskningar efter
möjlig föreningslokal. Rapportering sker vid nästa styreslemöte samt
att uppdra till Roland Nanberg och Klas-Göran Gidlöf att efterfråga
kommunens inställning till och möjlighet att erbjuda ÖOF en lämplig
lokal.
§ 7 Boken ”Ölands fåglar” - Lägesrapport.en
Peter Norell rapporterar att det i nuläget finns 22 exemplar kvar av
andra upplagan. I övrigt konstateras att det råder lågsäsong vad gäller
försäljning.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 8 Fågelskydd. SOF Birdlife-Sveriges program för fågelskydd och
naturvård.
Styrelsen diskuterar kort frågan och konstaterar att i nuläget tas inget
beslut om att avge yttrande. Dock kan frågan avhandlas vidare mellan
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styrelsens ledamöter och ett yttrande kan eventuellt komma att avges
efter detta.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 9 Bidrag till föredrag av Brutus Östling.
Galleri Tinnert har ställt fråga till ÖOF om huruvida föreningen kan
bidra till kostnader för ett föredrag Brutus Östling ska hålla i galleriets
nya lokaler.
Styrelsen beslutar
att bidra med ett belopp av maximalt 2 000 kr för att bekosta ett föredrag med bildvisning som Brutus Östling ska hålla i Galleri Tinnerts
nya lokaler samt
att uppdra till Joakim Granholm att ta kontakt med arrangören
§ 10 Ny person/ledare till skådarskolan.
Liselotte Waldenström har efterlyst person som kan ersätta Richard
Koblank som avgått som en av ledarna för Skådarskolan. Joakim
Granholm tror dock inte att det behöver vara någon som åtager sig att
vara ledare vid varje tillfälle som Skådarskolan äger rum. Det kan gå
lika bra med olika personer som hjälper till vid de tillfällen som de kan.
Styrelsen beslutar
att uppdra till Joakim Granholm att ta kontakt med Liselotte Waldenström för ytterligare diskussion.
§ 11 ÖOF:s hemsida.
Hemsidesansvarig Andreas Jilkén rapporterar. Styrelsens protokoll
väntar på att läggas ut på sidan och det kommer att ske inom kort.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 12 Calidris – lägesrapport.
Calidris-ansvarig Joakim Granholm rapporterar att nästa nummer
beräknas utkomma i augusti innevarande år.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 13 Ansvarig för medlemsregistret.
Rapporteras att någon ny person som kan och vill vara ansvarig för
medlemsregistret inte gått att finna.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt
att uppdra till sekr. Klas-Göran Gidlöv att hålla fortsatt kontakt med
Urban Toresson i frågan.
§ 13 Sjöfågelinventering. Utskick av Linus Hedh.
Det rapporteras att SOF:s styrelse vill att sjöfågelinventering ska ske i
ÖOF:s regi. Styrelsens inventeringsansvarige Olof Persson konstaterar
att det kräver hög grad av medlemsaktivitet. Det är inget som styrelsen
klarar på egen hand.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt
att uppdra till Olof Persson att hålla fortsatt kontakt.
§ 14 Hur går det för Sveriges fåglar? Skrift från SOF Birdlife.
Konstateras att skrift med rubrik enligt ovan inkommit från SOF Birdlife Sverige.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 15 Inbjudan till Lotta Berg (ny ordf. i SOF Birdlife-Sverige) för
deltagande i styrelsemöte och/eller vid Skådarpub.
Konstateras att frågan om det som kallats ”Kedjan” behandlats på årsmöte samt att styrelsen därvid lovat medlemmarna att lära sig mer om
vad det hela kan innebära för medlemmarna i ÖOF genom att för det
första bjuda in Lotta berg till ett styrelsemöte samt även eventuellt till
ett medlemsmöte i samband med en skådarpub.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt
att uppdra till Hans Ackered att bjuda in Lotta Berg till ett styrelsemöte.
§ 16 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Kalmar län.
Handlingsplan enligt rubrik har inkommit från Länsstyrelsen med
möjlighet för ÖOF att avge synpunkter.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt
att uppdra till Olof Persson att informera sig vidare samt att även
eventuellt ta fortsatta kontakter med länsstyrelsen.
§ 17 Inkommen post/mail.
Rapporteras att följande Post/mail inkommit till föreningen:
Vogelvarte, Band 55, Heft 3, Augusti 2017
Vogelvarte, Band 55, Heft 4, December 2017
Informatio om fågelkalendern från SLU
Förköpserbjudande om ”Fåglar in på livet - i ord och bild”.
Information om boken ”Bevingad intelligens” från Volante förlag.
§ 18 Övriga frågor.
Fråga om föreningen ska behålla kortläsare för betalning.
Peter Norell berättar att samtliga som nu gör inköp av material som
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ÖOF säljer nu betalar sina inköp via Swish vilket innebär att det inte
längre finns något behov för föreningen att behålla den kortläsare som
tidigare funnits och fortfarande finns för kortbetalning.
Peter Norell föreslår att föreningen gör sig av med kortläsaren som det
inte längre finns behov av att behålla.
Styrelsen beslutar
att inte längre behålla kortläsaren för betalning med kort samt
att uppdra till Peter Norell att ta kontakt med Agnetha Annerud för avslutning av kortläsaren.
C 300-helgen den 11 -12 maj 2018.
Peter Norell rapporterar att han kommer att vara närvarande vid södra
udden aktuell helg och i vanlig ordning bedriva marknadsföring och
försäljning för ÖOF: s räkning. Styrelsen tackar på förhand för det stora
engagemang och det arbete Peter lägger ned på detta.
Fågelkurs vi Allégården den 28-29-30 maj 2018.
Peter Norell rapporterar att redan nu finns 20 deltagare anmälda till att
delta i kursen.
Byloppis i Hulterstad den 2 juni 2018.
Peter norell rapporterar att han även deltager vid rubricerad byloppis
och genomför marknadsföring och försäljning för ÖOF: s räkning.
Styrelsen uttalar
Återigen ett stort tack till vår ständigt aktive marknadsförare och
försäljare.
Guidning vid Görans dämme i Hulterstad den 2 juni 2018.
Anmäles att det saknas guide till den 2 juni 2018 vid Görans dämme i
Hulterstad. Detta beroende på att Peter Norell blir upptagen med
försäljning under byloppisen i Hulterstad. Återstår att finna ersättare.
Hans Ackered föreslår Stefan Sveneus som ersättare. Dock har ingen
kontakt med honom tagits ännu.
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Algutsrums marknad den 29 juni 2018.
Peter Norell rapporterar att han har för avsikt att deltaga vid rubricerad
marknad. Dock uttalas en förhoppning om att det inte ska regna så
mycket som vid marknaden under föregående år. Tack igen framför
styrelsen.
Algutsrums höstmarknad den 5 oktober 2018.
Vår ständigt aktive Peter Norell kommer att deltaga i Algutsrum även
under höstens marknad.
Stora rör.
Konstateras att det bör avsättas medel i en fond speciellt avsedd för
åtgärder vid Stora rör. Detta framförallt med anledning av att det på vår
hemsida annonseras om att medel tacksamt tas emot just för att bekosta
åtgärder vid Stora rör. Givare av medel måste för sin del vara säkra på
att de medel som ges i gåva till föreningen verkligen används till det
som givaren önskat.
Roland Nanberg som för sin del engagerat sig i frågor som rör Stora rör
framför också synpunkter som kommit honom till del om att många
önskar att det ska finnas tillgång till en toalett för de som skådar vid
Stora rör.
Roland rapporterar i detta sammanhang att han utifrån de kontakter han
har med många som skådar vid Stora rör blivit föreningens ansvarige
för driften av toaletten vid Stora rör.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 19 Nästa möte.
Styrelsen belutar
att hålla nästa styrelsemöte den 4 juni 2018 i kommunens lokal på
industriområdet i Färjestaden.
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§ 20 Mötets avslutning.
Ordf. Olof N Persson tackar samtliga för visat intresse och avslutar
mötet.

Olof N Persson, ordförande

Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
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