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Närvarande:

Olof N Persson, ordförande
Klas-Göran Gidlöv, sekreterare
Joakim Granholm
Hans Ackered
Anders Collin
Jonas Svedlund

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 Val av två justeringsmän.

Hans Ackered och Joakim Granholm föreslås att justera protokollet.

Styrelsen beslutar 

att utse Hans Ackered och Joakim Granholm till att justera protokollet.
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§ 5 Styrelseroller och ansvarsfördelning.

Diskussion om att föreningen haft utsedd vice ordförande men ingen 
ordförande. Det konstateras att det kan komplicera ledningen av före-
ningen samt kontakter med allmänhet och andra föreningar utan utsedd 
ordförande. 

Styrelsen beslutar

att utse Olof Persson till ordförande och föreningens firmatecknare 
samt

att utse Klas-Göran Gidlöv till sekreterare samt ansvarig för förrådet 
samt

att utse Hans Ackered som ansvarig för förenings kontakter och samar-
bete med SOF samt för frågor gällande fågelskydd samt

att utse Anders Collin som ansvarig för fågelmatningar samt kontakter 
med utförare av detta samt Logiguiden samt

att utse Joakim Granholm som ansvarig för Calidris samt för kontakter 
med föreningens utsedda guider samt

att utse Peter Norell som ansvarig för marknadsföring och försäljning

§ 6 Fågelskydd.

Konstateras att inget nytt finns att rapportera.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 7 Föreningens hemsida.

Det rapporteras om visst innehåll som är inaktuellt på föreningens 
hemsida.

Styrelsen beslutar 

att uppdra till Joakim Granholm att ta kontakt med Andreas Jilkén för 
diskussion om eventuella justeringar.
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§ 8 Calidris.

Joakim Granhollm rapporterar om läget inför nästa utgivning av 
Calidris.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 9 Birdlife Sveriges årsmöte 2019.

Joakim Granholm rapporterar från Birdlife Sveriges årsmöte där han 
för sin del närvarat och representerat ÖOF. Bl.a. rapporteras om Kedjan 
som handlar om lokalföreningars anslutning till riksföreningen. I nulä-
get är 5 av totalt 20 lokalföreningar anslutna till riksföreningen rappor-
terar Joakim och målet för Birdlife Sverige uppges vara att samtliga 
skall var anslutna år 2025, rapporteras det.

För föreningar som ansluter sig innebär det bl.a. en anslutning till riks-
föreningens gemensamma medlemsregister. I sammanhanget rapporte-
ras bl.a. att organisationen i Västerbotten ökat sitt medlemsantal i sam-
band med att de anslutits till riksföreningen via Kedjan. Det rapporteras 
att en anslutning av lokalförening inte ska medföra att den på något sätt 
blir styrd av riksföreningen, meddelas det. 

Det rapporteras att Birdlife Sverige har ett planerat styrelsemöte på 
Öland den 11 – 12/5 2019. Eventuellt kan ett antal representanter från 
vår förening delta, meddelas det.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 10Våra projekt – summering

Boken ”Fågellokaler på Öland”.

Rapport om läget vad gäller ”Fågellokaler på Öland”.

Boken ”Ölands fåglar”.

Rapport om läget vad gäller boken ”Ölands fåglar”
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Våtmarker på Stora Alvaret.

Kort rapportering om arbetet rörande våtmarker på Stora Alvaret.

Inventering av småtärna m.m.

Diskussion om hur inventering och rapportering av småtärna och 
kornknarr ska gå till och om hur information om pågående inven-
teringar ska ge. Rapporteras att medlem Anders Waldenström är 
aktiv i frågan för föreningens del.

Guidningar.

Diskussion om planering för och genomförande av guidningar.

Logiguiden.

Diskussion om annonsering av boende via logiguiden.

§ 11Medlemsansvarig.

Frågan om ersättare för Urban Toresson som medlemsansvarig. Kons-
taterar att någon aktuell ersättare för Urban ej finns i dagsläget.

Styrelsen beslutar 

att fortsätta arbeta med frågan om ersättare för Urban som 
medlemsansvarig,

§ 12Inkommen post/mail.

Konstateras att ingen inkommen post/mail pins att rapportera. 

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

§ 13 Kommande styrelsemöten.

Styrelsen beslutar

att hålla kommande styrelsemöten under våren följande datum:

den 20/5 och den 13/6 2019
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§ 14Övriga frågor.

Fråga om föreningslokal.

Kort diskussion förs om frågan om eventuell lokal till föreningen. 

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.

Inventering av fjälluggla.

Till föreningen har inkommit ansökan om bidrag och stöd för genom-
förande av inventering av fjälluggla. Konstateras att regelbundna besök 
av fjälluggla inte görs på Öland och med anledning härav kan det vara 
svårt att motivera att ge sådant stöd. 

Styrelsen beslutar 

att ej stödja inventering av fjälluggla.

Fråga om stöd till fågelinventering – Byxelkroks golfbana.

Konstateras att fråga inkommit om stöd till fågelinventering vid Byxel-
kroks golfbana. 

Styrelsen beslutar 

att utse Hans Ackered att ta kontakt med aktuell golfbana för fortsatt 
diskussion om eventuell inventering.

Fondering av delar av innestående medel.

Diskussion förs om hantering av föreningens innestående medel och 
frågan om eventuell fondering av delar av de medel som i nuläget finns 
i föreningens kassa.

Styrelsen beslutar 

att återkomma till diskussion om eventuell fondering av föreningens 
innestående medel.
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§ 15Mötets avslutning.

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

Olof Persson, ordförande              Klas-Göran Gidlöv, sekreterare

Justering av protokollet

Hans Ackered              Joakim Granholm


