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Närvarande:

Olof N Persson, ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Joakim Granholm
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. Dock konsta-
teras samtidigt att de medel som nu finns inom förening ska användas 
för insatser som gynnar fåglar, fågellivet och fågelintresset på Öland. 
De medlemsavgifter som nu samlas och förvaltas inom förening ska 
framförallt komma till användning för insatser som gynnar fågellivet 
och fågelintresset på Öland.

Diskussion förs om fondering av föreningens medel. För- och nackde-
lar av sådan åtgärd diskuteras. Det konstateras att budget för det nu in-
ledda nya året ska färdigställas för att kunna presenteras som förslag 
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till årsmötet att fastställa. Vidare ska förslag till olika aktiviteter 
presenteras till årsmötet för fastställande. I sammanhanget nämns 
inventering av Tärnor som en aktivitet som måste budgeteras.

Sammantaget konstateras att ett förslag till ny budget för 2019 ska tas 
fram för att kunna presenteras som förslag till årsmötet.

Styrelsen beslutar 

att lågga informationen till handlingarna. 

§ 5 Fågelskydd.

Inventering av Berguv

Olof Persson rapporterar om rikstäckande inventering av Berguv. Olof 
Persson rapporterar för vår del till SOF. 

Inventering av Tärnor

Inventering av Tärnor läggs in i av planeringar som ska ske under våren 
2019. I sådan flanering för också Länsstyrelsen kopplas in och den bör 
omfatta både Småtärna, Skränterna och Kentsk Tärna 

Våtmarker på Alvaret

Det rapporteras att inventering av våtmarker på Öland drivits som ett så 
kallat ”Lonaprojekt” och ska rapporteras till Länsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att rapporten läggs till handlingarna. 

§ 6 ÖOF:s hemsida.

Det rapporteras om en ny annonsering i Logiguiden. En av de tidigare 
annonsörerna har också meddelat att de ej ska fortsätta med annons 
berättas det.

Styrelsen beslutar 

att lågga informationen till handlingarna. 
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§ 7 Kalidris – lägesrapport.

Det rapporteras att senast numret av Kalidris utkommit tillsammans 
med inbetalningskort för medlemsavgift för 2019. Det konstateras att i 
kommande Kalidris ska kallelse till årsmöte publiceras. 

Styrelsen beslutar

att rapporten läggs till handlingarna. 

§ 8   Årsmöte.

Konstateras att en presentation i bildspel ska färdigställas. Underteck-
nad sekreterare åtager sig att färdigställa och presentera ett förslag till 
nästa styrelsemöte.

Vidare ska en ekonomisk redovisning för det gångna året samt en bud-
get för nyligen inlett år framställas för att kunna presenteras.

Vidare ska ett tack till alla medlemmar som på något sätt bidragit med 
olika slag av insatser under året framställas för att kunna presenteras 
vid årsmötet och i verksamhetsberättelsen.

Det konstateras att det datum som styrelsen tidigare fastställd för års-
möte nu inte fungerar för några medlemmar i styrelsen varför nya da-
tum diskuteras. Tatum som i sammanhanget konstateras vara möjliga är 
26/3, 28/3 och 4/4 2019.  

Olika förslag till datum för årsmöte diskuteras och det konstateras att 
en kontroll med Bosse Carlsson ska ske så att årsmötet ska kunna kom-
bineras med sedvanlig aktivitet som Bosse på ett förträffligt sätt har för 
vana att ansvara för att planera och genomföra.

Det konstateras att verksamhetsberättelse för 2018 ska utformas för att 
kunna publiceras vid kommande årsmöte.  

Styrelsen beslutar 

att lågga informationen till handlingarna samt  

att ordf. tar kontakt med Bosse Carlsson inför fastställande av datum 
för årsmöte.    
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§ 9 Fågellokaler på Öland.

Förslag till avtal m.m.

Det rapporteras att förslag till avtal har inkommit avseende bokpro-
jektet ”Ölands fåglar”. Det ställs fråga till styrelsen huruvida före-
ningen ska gå vidare med frågan att erbjuda någon att ta ansvar för att 
genomföra och fortsätta driva frågan.

 Styrelsen beslutar 

att uppdra till Olov Person att tillsammans med Else-Britt Shildt fort-
sätta driva frågan.

§ 10Inkommande post/mail.

Rapporteras att det inte föreligger någon inkommen post/mail att rap-
portera.

Styrelsen beslutar 

att lågga informationen till handlingarna.

§ 11Styrelsens situation.

Det konstateras att det föreligger behov av att rekrytera en kvinna som 
kan föreslås att väljas in i styrelsen.

Styrelsen beslutar 

att  vidta aktiva åtgärder för att kunna rekrytera en kvinna som kan 
föreslås att väljas in i styreslen..

§ 12Våtmarksprojekt – Ölands mossar.

Konstateras att inget nytt i denna fråga finns att rapportera.

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.
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§ 13Övriga frågor.

Skylt vid södra Utmossen.

Det rapporteras att Länsstyrelsen ska vidta åtgärder för att uppdatera 
befintlig skyllt vid södra Utmossen samt att ÖOF ska producera en liten 
skylt som kan publiceras intill denna.

Planerad föreläsning.

Det rapporteras att det planeras att genomföras en aktivitet i form av en 
föreläsning av Ingemar Lind den 18/10 2019. Mer information av detta 
kommer längre fram. 

Styrelsen beslutar 

att  lägga informationen till handlingarna.

§ 14Nästa möte.

Styrelsen belutar

att hålla nästa styrelsemöte tisdag den 26/2 2019 kl. 18.30 i Kalmar.

§ 15Mötets avslutning.

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

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


