
STYRELSEMÖTE 2018-11-26 Protokoll nr. 6

Närvarande:

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

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 Fågelskydd.

Styrelsen konstaterar att inget nytt finns att rapportera angående fågel-
skydd.

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.

§ 6 ÖOF:s hemsida.

Konstateras att inget nytt finns att rapportera angående hemsidan.

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Calidris – Lägesapport.

Rapporteras att kommande exemplar av Calidris utkommer enligt plan 
med 28 sidor i december.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 8 Årsmöte 2019.

Styrelsen för diskussion om lämplig dag för årsmöte 2019. Efter 
diskussion föreslås att hålla årsmöte den 14/3 2019 och styrelsen 
beslutar

att hålla årsmöte den 14/3 2019.

§ 9 Fågellokaler på Öland.

Det rapporteras att inget möte i frågan har ägt rum vilket innebär att 
inget nytt finns att rapportera.

Styrelsen beslutar

att aktualisera frågan på nytt vid nästa styrelsemöte.
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§ 10Inkommen Post/Mail.

Andreas Jilkén meddelar mailadress och lösenord till föreningens in-
kommande mail-post.

 Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 11Styrelsens situation.

Konstateras att bara tre ledamöter finns kvar i styrelsen efter kom-
mande årsmöte. Detta innebär att det föreligger behov av nyrekrytering 
om föreningen ska kunna erhålla en fungerande styrelse under kom-
mande verksamhetsår.

Styrelsen beslutar 

att ordförande uppdras att uppmärksamma valberedningen om rådande 
situation. 

§ 12Övriga frågor.

Projekt.

Konstateras angående projekt vid Södra Utmossen i Lensta att där kan 
krävas en eventuell samordning med Länsstyrelsen.

Styrelsen beslutar 

att ordförande uppdras att ta vidare kontakt med Länsstyrelsen i frågan.

Ansvar för fågelmatningar.

Roland Nanberg väcker fråga om vem som övertar ansvar för fågelmat-
ningar efter att han slutat i styrelsen.

Styrelsen beslutar 

att frågan om ersättare för Roland vad gäller ansvar för fågelmatningar 
ska återkomma vid ett kommande styrelsemöte.
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§ 13Nästa möte.

Styrelsen belutar

att hålla nästa styrelsemöte i enlighet med kommande kallelse i 
kommunens lokal på industriområdet i Färjestaden.

§ 14Mötets avslutning.

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

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

 


