STYRELSEMÖTE 2019-10-10

Protokoll nr. 6

Närvarande:
Olof Persson, ordförande
Anders Collin
Jonas Svedlund
Joakim Granholm, sekreterare
Agnetha Annerud, kassör
Ej närvarande:
Hans Ackered
Klas-Göran Gidlöv
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Olof Persson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning.
Dagordning föredras, tillägg av en § angående Plattform vid nyanlagd
våtmark.
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget ovan.
§ 3 Föregående mötesprotokoll.
Protokoll från föregående möte föredras, dock inte renskrivet.
Protokollet kommer renskrivas till nästa möte.
Styrelsen beslutar
att inte godkänna protokollet från föregående möte utan avvakta till
handlingarna är renskrivna efter nästa möte.
§ 4 Ekonomi
Det konstateras att föreningen ar fortsatt väldigt god ekonomi och
målet framöver är att kunna bidra till fler projekt. Det gamla checkkontot på Handelsbanken finns kvar, beslut har förmodligen tagits att
avsluta detta innan, men styrelsen tar återigen ett beslut att avsluta detta
konto.
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Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 5 Styrelsens sammansättning och framtid
Precis som tidigare konstateras att det råder mycket stora svårigheter att
rekrytera folk som vill vara med i styrelsearbetet. Det finns dock ett
visst intresse från ett par personer att hjälpa till. Precis som tidigare
beslutat så blir det inget extra medlemsmöte, utan i sådana fall väntar
förening till årsmötet.
Styrelsen beslutar
att utreda om de som nämnt intresse i att hjälpa till även vill gå med i
styrelsen samt att fortsätta försöka få tag i nya styrelsemedlemmar till
årsmötet 2020.
§ 6 Fågellokaler på Öland
Bokprojektet Fågellokaler på Öland har fått en nystart med hjälp av
Avium förlag som ska driva projektet i mål. Under styrelsemötet
diskuterades ett första utkast med vissa ekonomiska ramar och förslag.
Det diskuteras också såvida ÖOF vill gå in med pengar i projektet för
att öka den procentuella royaltyn per såld bok, eller helt slippa den
ekonomiska risken och få lägre royalty.
Styrelsen beslutar
att bjuda in Avium förlag till nästa styrelsemöte för att diskutera de
ekonomiska ramarna inför fortsatt arbetet med boken och framtida
tryck.
§ 7 Fondering av medel.
Fortsatt diskussion om den fond som ska upprättas för att det ska gå att
söka medel till framtida projekt. Målet är att det ska börja gå att söka
medel kring årsskiftet 2019/2020 till projekt under våren. Det
diskuteras också om pengar ska fonderas under 2019 eller 2020, med
tanke på den ekonomiska biten.
Styrelsen beslutar
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att Jonas ska prata med Henrik Lind med målet om att han kan påbörja
de skriftliga ramar till ansökningar till fonden.
att styrelsen även ska ta kontakt med revisorerna när utformningen av
fonden börjar bli klar för att få feedback därifrån.
§ 8 Landsdelsmöte
Birdlife Sveriges landsdelsmöte äger rum i Jönköping den 23-24e
november, diskussion om representant från ÖOF.
Styrelsen beslutar
att Olof undersöker möjligheten att delta på Landsdelsmötet för ÖOF’s
räkning.
§ 9 Kedjan
Information om Kedjan diskuteras vidare. I och med att det extra
medlemsmötet ställdes in finns det ingen brådska att bjuda in Birdlife
för informationsmöte. Det ska dock ske i god tid till årsmötet.
Styrelsen beslutar
att bordlägga frågan men att behålla kontakten med Birdlife för att
bjuda in dem till ett informationsmöte.
§ 10 Filmkväll med Ingemar Lind
Den traditionsenliga filmkvällen med Ingemar Lind äger rum kl. 18
fredag den 18 oktober vid Ölands folkhögskola.
Styrelsen beslutar
att Jonas ska ansvara för att hämta ut nyckel samt att öppna upp och
hjälpa till under kvällen. Joakim ansvarar för att lägga upp
informationen på hemsida samt på Facebook.
§ 11 Plattform vid restaurerad våtmark
Sportfiskarna via Tobias Berger har tagit kontakt med ÖOF i syfte att
vi ska bidra med medel för att bygga en plattform vid en restaurerad
vårmark i området kring Löt, Borgholms kommun.
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Styrelsen beslutar
att Olof för kontakten med Tobias Berger för att han ska inkomma med
en mer exakt prisbild och ritning över plattformen.
§ 12 Inkommen post/mejl
Ingen inkommen post eller mejl.
§ 13 Övriga frågor.
Frågan om en ev. Föreningslokal tas upp på nytt. Ett förslag är en form
av ambulerande lokal där t.ex. restaurang- eller caféverksamhet redan
äger rum och där föreningen kan låna in sig mot att köpa mat och fika.
Styrelsen beslutar
att fortsätta fundera på lämplig lösning på föreningslokal samt att
utreda frågan vidare.
§14 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar
att preliminärt hålla nästa styrelsemöte 18 november kl. 18:00.
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Olof Persson, ordförande och sekreterare

