STYRELSEMÖTE 2019-09-18

Protokoll nr. 5

Närvarande:
Olof Persson, ordförande och sekreterare
Anders Collin
Jonas Svedlund
Joakim Granholm
Claes Möllersten, valberedningen
Anders Waldenström
Roine Magnusson via telefon
Ej närvarande:
Hans Ackered
Klas-Göran Gidlöv
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Olof Persson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning.
Två frågor förs in under §11:
Inventarielista
Försäljning
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen i dess helhet.
§ 3 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötes protokoll läses och kommenteras i styrelsen. Flera
av frågorna återkommer på detta möte.
Styrelsen beslutar
att godkänna protokollet från föregående möte och lägga det till
handlingarna.
§ 4 Ekonomi
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Claes Möllersten informerar om att inga intresseanmälningar inkommit
sedan man annonserat efter sådana. Diskussionen på mötet där också
Anders Waldenström deltar, mynnar bland annat i att det inte är särskilt
attraktivt att vara med i en styrelse då föreningsintresset till synes är så
lågt i allmänhet. Av denna anledning beslutas att inget extra möte skall
hållas under hösten.
Som både Anders och Claes påpekar kan vi i styrelsen adjungera
medlemmar till uppdrag för föreningen.
Styrelsen beslutar
att inte ha något extra medlemsmöte under hösten 2019 utan leva kvar
året och invänta nya medlemmar vid nästa årsmöte.
Styrelsen kommer även att adjungera medlemmar ifall behovs finns.
Claes avviker då denna punkt är avslutad och tackas av styrelsen för
deltagandet.
§ 5 Fågellokaler på Öland
Styrelsen blir informerad av Anders Waldenström och Roine
Magnusson (via telefon) och Avium förlags planer inför ett eventuellt
arbete med boken Fågellokaler på Öland.
Roine vill ha ett beslut från styrelsen på om samarbetet med Avium
ska ta över ansvaret för projektets genomförande.
Roine informerar via telefon:
Arbetet kan vid ett positivt beslut från styrelsen starta omedelbart.
För ekonomin och uppgörelser mellan förlaget och ÖOF skall ett
klassiskt förlagsavtal tas fram.
Rättigheter: ÖOF äger även fortsatt rättigheterna till materialet men
Avium förlag äger rättighetet till tryckning och marknadsföring.
Tidsplan: Om arbetet förlöper som planerat kan boken ges ut under
våren 2020.
Styrelsen beslutar
att ge positivt besked till Avium förlag och Roine Magnusson att
påbörja arbetet med revideringen av boken Fågellokaler på Öland och
att Roine tar fram förslag på förlagsavtal mellan förlaget och ÖOF.
Arbetet med boken kan dock påbörjas omgående.
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Vidare beslutas att Anders Waldenström blir kontaktperson inom
projektet.
Styrelsen tackar Roine Magnusson för deltagandet i mötet.
§ 6 Skådarskolan
Anders Waldenström informerar om arbetet som han och Liselotte
genomför med Skådarskolan. Det hålls en diskussion kring
studiecirklar och andra utbildningssatsningar och det konstateras att ett
intresse finns för detta men att det kan vara väldigt arbetsintensivt.
Anders har en önskan att utses som officiell representant för Ölands
Ornitologiska Förening i detta arbete.
Styrelsen beslutar
Att godkänna Anders Waldenströms önskan om att vara officiell
representant för ÖOF under arbetet med Skådarskolan.
Att föra in skådarskolan i programmet.
Att föra en vidare diskussion angående fortsatt arbete under början av
2020.
Efter punkten avviker Anders Waldenström från mötet och styrelsen
tackar honom för hans deltagande.
§ 7 Fondering av medel.
Henrik Lind bjuds in till novembermötet.
Styrelsen beslutar
att bjuda in Henrik Lind till styrelsemötet i november.
§ 8 Landsdelsmötet
Landsdelsmötet där regionalföreningarna träffas på ett gemensamt möte
i Birdlife Sveriges regi går av stapeln i Jönköping under 23-24
november och ÖOF skall deltaga. Styrelsen ombeds fundera över
frågor som kan lyftas under mötet.
Styrelsen beslutar
att Olof försöker deltaga på landsdelsmötet i november och för ÖOFs
talan och tar med information tillbaka till styrelsen och föreningen.
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§ 9 Kedjan
Ny information angående kedjan kom precis innan styrelsemötet och
Joakim sammanfattar det inkomna för styrelsen.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingar samt fortsätta arbetet med kedjan
inför årsmötet.
§ 10 Inkommen post/mail
Ingen inkommen post eller mail.
Styrelsen beslutar
att Olof ska se till så tall Länsstyrelsen samt Mörbylånga och
Borgholms kommuner har rätt adress och e-mailadress för utskick av
remisser.
§ 11 Övriga frågor
a. Ekonomisk ersättning till jordbrukare: Olof informerar att 5000:enligt löfte betalas ut till en jordbrukare i Södra Sandby som avlyste
en del av en vall som parkering vid försommarens försök till
aftonfalkshäckning.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
b. Fågelmatningar: Ny modell: Anders vill bygga en ny fågelmatare
till våren och efterfrågar dessutom kontaktuppgifter till de som
tidigare skött om de fågelmatningar som föreningen finansierat.
Styrelsen beslutar
att ge Anders tillstånd att bygga en ny matare där föreningen kan vara
med och finansiera.
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c. Inventarielista: En företeckning över vad som finns i vårt förråd har
redan gjorts. Denna har tidigare efterfrågats i flera år av revisorerna
inför årsmötet.
d. Peter Norell infomerar:
Peter tycker att idén med en t-short med ängshöksmotiv är mycket
bra där intäkterna går dels till ÖOF och dels direkt till projekt som
hjälper ängshöken.
Nya underlägg behöver köpas in – de ska ej vara i plast då dessa
inte tål värme.
6-7 böcker av ”Ölands Fåglar” finns kvar.
Ett fåtal t-shirtar finnas kvar.
Anders och Jonas röjer i föreningens förråd tillsammans med Peter.
§ 12 Kommande styrelsemöten
Styrelsen beslutar
att nästa möte hålls torsdag 2019-10-10 klockan 18.00. Lokal
informeras om senare.
§ 13 Mötets avslutandeÖvriga frågor.
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Olof Persson, ordförande & sekreterare

