STYRELSEMÖTE 2018-11-07

PROTOKOLL

Närvarande:
Joakim Granholm (JG) tf ordf
Andreas Jilkén (AJ)
Roland Nanberg (RN) tf sekreterare
Ej närvarande:
Klaes Göran Gidlöv (KGG) sekreterare
Olof Persson (OP) Ordf
Plats: Industrigatan 14, Färjestaden
§ 1 Mötets öppnande.
Mötesordförande JG 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 10/10 föredras och lägges till
handlingarna
§ 4 Ekonomi.
Ingen information eller frågor kring föreningens ekonomi denna gång.
§ 5 Boken ”Ölands fåglar” - Lägesrapport.
Lagret med böcker är stort (2500+?), enligt mail från OP den 6/11

§ 6 Fågelskydd.
Samrådsunderlaget för muddring i Grönhögens hamn sent utskickat
men det konstateras att inget fanns att yttra sig om beträffande
fågelskyddet.
§ 7 ÖOF:s hemsida
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Logiguiden är på gång att uppdateras och kommer vara klar till första
numret 2019 av Calidris. Det beräknas komma ut runt månadsskiftet
mars/april.
§ 8 Calidris - Lägesrapport
Ledaren är färdigskriven och skickas ut till övriga styrelsemedlemmar
av JG för genomläsning.
Sista numret för i år skickas till tryckeriet första veckan i december.
§ 9 Årsmötet 2019
Det diskuteras när kallelsen till årsmötet bör skickas ut.
OP sonderar med valberedningen och pubgänget om lämplig tid.
En hållpunkt är runt vecka 10 eller 11 (två första veckorna i mars)
2019. Det troliga är att det blir en kallelse i ett separat utskick, då även
eventuellt det nya stadgarna skickas ut.
Inför årsmötet kollar AJ med kassör Agneta Annerud om balans och
resultat för 2018.
OP med på telefoni den fråga.
§ 10 Fågellokaler på Öland
OP har haft möte med Elsy-Britt Schild angående boken och
konstaterat att vi inte klarar att driva projektet framåt som det är nu och
behöver extern hjälp. Tidigare handlade mycket av arbetet om att ta
fram material för en app men sedan Birdlife SE lagt ner det arbetet så
stannade även utvecklingen av appen upp. Efter det finns en hemsida
kopplad till Birdlife SE där lokalerna kommer att finnas. De vill så klart
även revidera boken.
Det som är gjort är de gamla texterna och en del kartor. Foton för den
nya boken finns från många frivilliga fotografer. Helena Lager har
flaggat för att hon kan tänka sig att hjälpa oss med kartor.
OP och Elsy-Britt kommer att ha möte med Avium förlag (tidigare
SOF förlag) angående det fortsatta arbetet. De har som tidigare sagts på
mötet, flaggats för ett samarbete för att få slut på arbetet med boken.
Olof återkommer med information angående detta möte. Om någon
annan är intresserad av att vara med är det så klart välkommet!
§ 11 Inkommen post/mail
JG kollar med KGG om någon post har inkommit sedan sist
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§ 12 Styrelsens situation
RN meddelar sin avgång vid nästa årsmöte på grund av flytt.
Diskuteras om att kanske söka nya styrelseledamöter bland de som
suttit i styrelsen tidigare och kanske har lust för ett pass till.
§ 13 Våtmarksprojekt – Ölands Mossar
Projekten går vidare. OP och Kalle L kommer att träffa länsstyrelsen
och diskutera ÖOFs inblandning.
Lämpliga summor diskuterades. Det beror på hur stort och omfattande
ett projekt är, men en summa runt 50 000 kr kan vara en utgångspunkt.
Beslut tas inför varje projekt. Förhoppningen är att mötet med
länsstyrelsen ska bli av under november.
Olof med på telefon.
§ 14 Övriga frågor
Skylten vid Lenstad mosse
Länsstyrelsen är på gång att byta ut skylten vi Lenstad mosse och de
undrar om vi samtidigt vill byta ut ÖOFs och C300s skylt som sitter på
samma tavla. Styrelsen tycker det är en god tanke.
RN fotar befintlig skylt och hör med Kalle L om det
digitala originalet. JG tittar även efter i föreningens digitala arkiv om
något finns där.
Fågelmatningen
AJ meddelar att Anders Kolin och Lars Björklind tänker starta en
matning vid parkeringen ute vid Penåsa. Styrelsen beslutar att stötta
även den matningen ekonomiskt när de köper in frön. RN kontaktar
dem, plus de som matar vid Dämmet i Färjestaden och de i
Mörbylånga.
OP med på telefon.
§ 15 Nästa möte
Nästa möte blir den 27/11 på samma plats. kl 18,30
Preliminärt har även den 17/12 bestämts på samma plats.
§ 16 Mötets avslutning.
Ordförande avslutar mötet.
Joakim Granhol Tf ordförande

Roland Nanberg Tf Sekr
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