STYRELSEMÖTE 2019-12-09

Protokoll nr. 8

Närvarande:
Olof Persson, ordförande
Anders Collin
Jonas Svedlund
Joakim Granholm, sekreterare
Ej närvarande:
Hans Ackered
Klas-Göran Gidlöv
§ 1 Mötets öppnande.
Ordförande Olof Persson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet
öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordning.
Inget att tillägga.
Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget ovan.
§ 3 Föregående mötesprotokoll.
Det bestäms att under det kommande januarimötet ska samtliga av de
senaste protokollen skrivas ut då dessa inte godkänts sen innan på
grund av att de inte varit utskrivna.
Styrelsen beslutar
att inte godkänna protokollet från föregående möte utan avvakta till
med det till nästa möte.
§ 4 Ekonomi
Det konstateras att ekonomin är fortsatt god och att det inte skett några
förändringar sedan sist.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 5 Styrelsens sammansättning och framtid
Stående punkt, men inget nytt att tillägga.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna samt ta vid arbetet när
årsmötet närmar sig.
§ 6 Fågellokaler på Öland
Roine Magnusson på Avium förlag rapporterar att arbetet med boken
fortsätter enligt planen och att förhoppningen är fortsatt god om
publikation till våren. Roine kommer ta fram ett förslag på kontrakt
gällande boken, vilket han inte hann till dagens möte. Han ber om att få
återkomma snarast gällande detta.
Styrelsen beslutar
Att lägga informationen till handlingarna samt fortsätta kontakten med
Avium förlag om det fortsatta arbetet med boken samt avvakta ett
kontraktsförslag.
§ 7 Fondering av medel.
Olof har hört sig runt gällande den juridiska biten när det gäller att
starta en fond med sökbart medel. Inget nytt att rapportera om.
Styrelsen beslutar
att styrelsen fortsätter arbetet med förhoppning om att ha klart arbetet
till årsmötet. Att Jonas fortsätter ta kontakt med Henrik Lind gällande
stadgar och ramar för en sökbar fond samt att Joakim kollar upp ifall
han kan hitta några stadgar hos andra företag/ideella föreningar som har
en sökbar fond.
§ 8 Calidris lägesrapport
Joakim rapporterar att Calidris skickades till tryckeriet den 4 december
och kommer hamna i brevlådan ca 20 december.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 9 Landsdelsmöte - Rapport
Olof rapporterar om de frågor som diskuterades på landsdelsmötet.
De mest omfattande frågorna rörde:
- Medlemsrekrytering samt ålders- och könsfördelining hos
medlemmarna.
- Regionalföreningarnas och Birdlife Sveriges arbete med fåglar
i skogsmark där man lyfte frågor och orosmoment rörande
bland annat underröjning under häckningstid och i allmänhet
samt omfattande avverkningar av äldre skogar på bl.a. Gotland.
- Anders Wirdheim informerade om jakttidsberedningen, en
grupp som arbetar för att ta fram förslag på nya jakttider och
jaktbara vilt. Gruppens förslag ska upp för beslut under början
av 2020 och remissen utkommer under december.
- Birdlifes ställning och ekonomiska situation med anledning av
uppgifter som florerat. Dennis Kraft svarade på frågorna.
- Rapportkommitéernas arbete behöver ses över med beslut om
att bl.a. se över NRK och med uppmaning att
regionalföreningarna att se över RRKs arbete.
- Birdlife fyller 75 år – jubileum under 2020.
- Kedjan, lägesrapport och svar på frågor.
- Silvertärnan, Förtjänstblanketter och årets forskningspris.
Nomineringar mottages tacksamt.
- Seminarim om miljöjuridik i Birdlifes regi återkommer med
jämna mellanrum.
- Nästa möte kommer att hållas om två år.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingar samt fortsätta arbetet med kedjan
inför årsmötet.
§ 10 Våtmarkssatsning, Länsstyrelsen
Olof rapporterar att länssyrelsen fortsatt har projekt rörande våtmarker,
bland annat södra Utmossen, och önskar samarbete. Mer information
kommer!
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingar och invänta länsstyrelsens
kallelse.
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§ 11 Våtmarksmöte, Länsstyrelsen
Länsstyrelsen har bjudit in ÖOF till information om deras kommande
våtmarkssatsningar på Öland.
Styrelsen beslutar
att Joakim försöker delta på mötet.
§ 12 Inkommen post/mejl
Nationell inventering av sångsvan den 11-12 januari. Infon läggs ut på
hemsidan.
§ 13 Övriga frågor.
-

-

Våtmark, Maren/Löt.
Inget nytt från Tobias Berger/Sportfiskarna. Olof håller fortsatt
kontakt.
Vindskydd Skärlövs hamn.
Peter Norell som ansvarar för vindskyddet åt ÖOF ska kontakta
byggfirma för att tillhandahålla material. I övrigt ligger ärendet som
bygglovsärende hos kommunen. Peter kommer bjudas in till nästa
möte.
Material till försäljning.
Peter Norell kommer bjudas in till nästa möta med anledning av
denna fråga.

§14 Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutar
att preliminärt hålla nästa styrelsemöte måndag 13 januari 2020 kl 18 i
Stenåsa.
§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Olof Persson, ordförande

Joakim Granholm, sekreterare.

