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Närvarande:

Olof Persson Ordf
Agnetha Annerud, kassör
Andreas Jilkén
Roland Nanberg tf sekreterare
Joakim Granholm

Ej närvarande:
Klaes Göran Gidlöv sekreterare

Plats: Industrigatan 14, Färjestaden

§ 1 Mötets öppnande.

Ordförande Olof Persson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet 
öppnat.

§ 2 Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkänns med tillägg av punkter under övriga frågor. 

§ 3 Föregående mötesprotokoll.

Protokoll från föregående möte den 20/8 föredras och lägges till 
handlingarna

§ 4 Ekonomi.

Agneta har sammanställt en aktuell ekonomisk rapport med periodens 
resultat som hon redovisar. 
Kort diskussion om fondernas upplägg samt om fondering eller konton. 
I övrigt konstateras utifrån föreliggande redovisning att föreningens 
ekonomi är fortsatt god.

informationen läggs till handlingarna.

§ 5 Boken ”Ölands fåglar” - Lägesrapport.

Andreas kontrollerar med Peter Norell om den senaste tidens 
försäljning.  I övrigt finns inget nytt att rapportera under denna punkt. 
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§ 6  Fågelskydd. 

Möjligheten att bygga ett fågeltornet eller plattform vid Norra udden är 
fortfarande intressant och beslut finn sedan tidigare att ÖOF ska kunna 
bidra med pengar. Det saknas dock någon/några som åtar sig att driva 
projektet. Olof ska åter lyfta frågan med skådare i norr om intresse 
finns att jobba med detta.
Han informerar ytterligare om att fler våtmarksprojekt med möjlighet 
till fiskvandring är i uppstartsskedet.
Rolle informerar om att cykelleden Fyr till fyr stött på problem  vid 
passagen av Karl X mur. Länsstyrelsen godkänner ej passagen väster 
om muren, nere vid sjön och Trafikverket godkänner inte passagen upp 
vid den östra landsvägen. Fortsättning lär följa.
Önskan finns att fågelmatningen fortsätter liksom förra vintern med 
stöttning av inköp av frön till matningar i Mörbylånga och vid Dämmet 
i Färjestaden, samt matningen vid Beijersparkeringen.

§ 7 ÖOF:s hemsida

Information om Ingemar Linds filmvisning och Brutus Östlings 
bildvisningen ligger ute på hemsidan. Andreas uppdaterar 
informationen om RRK.

§ 8 Calidris - Lägesrapport 

Joakim meddelar att nästa nummer kommer ges ut i början av 
december. Deadline ca femte december.
Joakim skriver en ledare om styrelsens situation med för få ledamöter 
och förhoppningen att fler vill ställa upp i framtiden. Se vidare §12

§ 9 Ansvarig för medlemsregistret

Konstateras att det i nuläget inte finns någon föreslagen kandidat som 
kan ersätta Urban Toresson som tidigare anmält att han inte längre vill 
kvarstå som ansvarig för medlemsregistret. För närvarande verkar det 
ändå gå bra.
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§ 10 Fågellokaler på Öland

Olof och Elsy-Britt ska träffas och diskutera hur det fortsatta arbetet 
med boken ska läggas upp och hur man ska gå vidare med den.

§ 11 Inkommen post/mail

Andreas kollar med Klaes Göran att han fortsättningsvis kan logga
 in och fortsätta ha koll på inkommande post i tillsammans med 
Andreas.

   
§ 12 Styrelsens situation

På grund av för få styrelseledamöter bör årsmötet hållas redan i 
Februari. Kallelsen måste då eventuellt skickas ut i separat utskick i 
hop med de nya stadgarna. 
Olof lyssnar med valberedningen och Revisorerna Leif och Leif.

§ 13 Våtmarksprojekt – Ölands Mossar

Olof informerar om restaureringen av Frösslunda mossen som pågått 
under sensommaren och hösten. Man hoppas kunna öka mängden 
vatten som hålls kvar i dammen samtidigt som mängden klarvattenyta 
ökar och att "ön" i mossen blir mer isolerad för landlevande predatorer. 
Arbetet är i stort färdigt för denna gång.
Önskemål finns att ytan med bunkestarr ytterligare öppnas upp. Om 
detta sker kan ÖOF tänka sig att bidra med medel. Olof kollar med 
Länsstyrelsen om eventuell fortsättning.

Informeras om att buskröjningar i Dröstorpsmossen pågår.
     

§ 14 Övriga frågor 

Ändring av stadgarna 
Styrelsen har uppdraget att ta fram nytt förslag på hur § 13 i stadgarna 
ska skrivas om då skrivningen i tidigare förslag inte var juridiskt 
korrekt. Tidigare stadgar och arbetsmaterial samlas in. Alla ledamöter



STYRELSEMÖTE 2018-10-10 PROTOKOLL 

1

 ombeds söka i sina arkiv och maila till Olof.

Inventering av småtärna och kornknarr
Önskemål har inkommit att ÖOF bör driva på så att en inventering av
 arterna kan komma igång. Speciellt inventering av småtärna är svårt
 och tidskrävande, vilket också innebär att inhyrda inventerare kan bli
 mycket dyrt. Det diskuterades hur olika metodval kan se ut.
Olof undersöker vidare om lämpliga upplägg.

Medlemsmöte i Borgholm
Förslag om att ha medlemsmöte i Borgholm till våren för att se hur
 stort intresset bland medlemmarna är där. Till exempel föredrag med 
bildvisning.
Rolle kollar upp förutsättningar och söker föredragshållare. 

§ 15 Nästa möte

Nästa möte bestämdes till den 6/11 på Industrigatan 14 i Färjestaden               
samt den 27/11 på samma plats. kl 18,30

Preliminärt bokas även den 17/12 på samma plats.

§ 16 Mötets avslutning.

Ordförande  avslutar mötet.

Olof Persson, ordförande Roland Nanberg, tf sekreterare


