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Närvarande:

Olof N Persson,  ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Joakim Granholm
Roland Nanberg
Andreas Jilkén
Olof Hagdala Persson

Ej närvarande:

Agnetha Annerud, kassör

§ 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.

§ 4 Ekonomi.   

Konstateras att föreningens ekonomiska ställning är god. 

Styrelsen beslutar 

att godkänna rapport om föreningens ekonomiska situation samt att 
lägga den till handlingarna.
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§ 5  Boken ”Ölands fåglar” - Lägesrapport.

Rapporteras att försäljning pågår i begränsad utsträckning.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6 Fågelskydd. 

Ordf. rapporterar om ett inlett arbete om grön infrastruktur i de strand-
nära skogarna.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Olof Persson att för föreningens del upprätta yttrande till 
ansvariga för arbetet. 

§ 7 ÖOF:s hemsida. 

Konstateras att inget nytt finns att rapportera.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Calidris – lägesrapport.

Rapporteras att nästa upplaga av Calidris utkommer i augusti 2018. 

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 9 Ansvarig för medlemsregistret.

Föreningens ansvarige för medlemsregistret som tidigare aviserat sin 
vilja att ersättas av annan person för detta uppdrag har fortfarande 
kvar sitt uppdrag beroende på att föreningen ännu inte lyckats finna 
person som kan ersätta honom.
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Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10 Fågellokaler på Öland.

Rapporteras att arbetet med boken ”Fågellokaler på Öland” mer eller
mindre ligger nere sedan cirka ett halvår tillbaka. Det rapporteras dock
att bok i pappers-format efterfrågas av många. Styrelsen konstaterar att 
fler intresserade behöver engageras i detta arbete.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Olof Persson att ta nödvändiga kontakter i frågan och
ansvar för att fortsatt arbete i frågan sker.

§ 11 Inkommen post/mail. 

Konstateras att ingen aktuell inkommen post föreligger.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till andlingarna.

§ 12 Föreningslokal.

Frågan om lokal till föreningen har under åren aktualiserats vid några 
tillfällen. Det kan konstateras att nyttan av en lokal kan vara att alla 
medlemmar erhåller en plåts där möten, aktiviteter och träffar av olika 
slag.

Mot att ha en lokal på Öland kan konstateras att det kan vara långt att ta 
sig till en lokal från en platts belägen på annan plats på ön. Möjlighe-
ten att ha nytta av en lokal kan därmed bli olika för alla medlemmar 
beroende på var de bor på ön. Möjligheten att ha nytta av en lokal blir 
också mycket begränsad för alla de medlemmar som ännu inte bor på 
Öland.

I diskussion föreslås att ställa frågan om lokal till medlemmarna så att 
alla ges möjlighet att yttra sig i frågan om nytta och värde av förenings-
lokal.  
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Styrelsen beslutar

att i enlighet med föreliggande förslag ställa fråga om föreningslokal 
till medlemmar i föreningen. 
 
§ 13 Övriga frågor.

Fråga om fyrverkeri. 
Fråga har inkommit från Gunnar Ek om huruvida föreningen har några             
synpunkter på att det i samband med teaterföreställning vid Stora Ören, 
söder om Stenåsa, samtidigt tänds fyrverkerier i samband med detta.

Styrelsen beslutar

att störning av detta slag kan tillåtas och godkännas tillfälligtvis vid det        
tillfälle som nu är aktuellt.  

Fråga om huruvida Calidris skickas ut till ungdomar som är med-
lemmar.

Konstateras att frågan handlar om de till antal cirka 25 ungdomar som 
är medlemmar i föreningen. 

Styrelsen beslutar

att ungdomar som är medlemmar i föreningen på egen hand som andra 
medlemmar ska erhålla tidskriften Kalidris.   

§ 14 Nästa möte.

Styrelsen belutar

att hålla nästa styrelsemöte den 20/8 2018 kl. 18.30 i kommunens lokal 
på industriområdet i Färjestaden.

§ 15 Mötets avslutning.

Ordf. Olof N Persson tackar samtliga för visat intresse och avslutar 
mötet. 

Olof Persson, v. ordförande              Klas-Göran Gidlöv, sekreterare


