STYRELSEMÖTE 2020-02-17

Protokoll nr. 10

Närvarande:
Olof Persson, ordförande
Anders Collin
Jonas Svedlund
Joakim Granholm tillgänglig via telefon
Kalle Löfberg från valberedningen närvarar under mötet
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.
§ 3 Föregående mötesprotokoll.
Föregående mötes protkoll gicks igenom och de frågor med bäring
finns med även i detta mötes dagordning.
Styrelsen beslutar
att godkänna det tidigare protokollet och lägga det till handlingarna.
§ 4 Ekonomi
Oförändrat sedan förra mötet.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
§ 5 Årsmöte 2020
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Separat mail;
- Datum och lokal
Datum för årsmötet föreslås bli 23 april i Allégården i
Kastlösa. Anders hörs med Bo Carlsson som tar reda på om det
finns möjlighet.
- Valberedningen
Kalle är på plats och informerar om läget i valberedningens
arbete. Inför årsmötet finns flera föreslagna ledamöter där
några under rekognoseringsarbetet har visat sig vara positiva.
- Verksamhetsberättelse
Olof tar fram mallen och ett skal för årets verksamhetserättelse
för vidarebefordning till revisorerna.
- Kedjan
Olof och Joakim tar fram en ”för och emot”-lista för kedjan där
information ska gå ut med Calidris och på årsmötet.
- Årets ÖOFare
Ett förslag för årets ÖOFare har inkommit.
-

Joakim kommer att ansvara för Calidris, kallelsen till årsmötet
och en powerpoint.

Styrelsen beslutar
att enomföra arbetet enligt ovan listade punkter.
§ 6 Fågellokaler på Öland – Kontraktsförslag
Förslaget på förlagskontrakt har kontrollerats av revisorerna som inte
har funnit något att anmäka på.
Olof kommer att skriva under förslaget och skicka till Avium förlag.
Anders Waldenström informerar att arbetet med boken går helt enligt
planerna.
Styrelsen beslutar
att Olof skriver under kontraktet och ser till att det även skrivs under av
Roine Magnusson på Avium förlag och att ÖOF och förslaget får ett
exemplat var.
Övrig information läggs till handlingarna.
§ 7 Vindskydd i Skärlövs hamn
Peter Norell har inkommit med en skrivelse till Mörbylånga kommun
angående den överklagan på bygglovet som inkommit. Styrelsen har
fått ta del av srkivelsen och tycker att den är välförfattad. Hittills är det
sex veckor sedan bygglovet sändes in och överklagandeperioden
startade. Kommunen är fortfarande positiv.
Syrelsen beslutar
att tacka Peter för informationen och följa upp arbetet under
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Kommande styrelsemöten.
§ 8 Material till försäljning
Linnéa skissar på en rödspovsbild för senare tryck på bland annat tshirts. En viss ersättning för motivet kommer att utgå. Summan
bestäms senare.
Peter har pratat med Peter Nilsson angående en bild på ängshök och
Peter Nilsson ska återkomma med prisförslag.
Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna och återkomma i ärendet
under kommande styrelsemöten.
§ 9 Fondering av medel
Stadgar för fond tas fram och beslutas på årsmötet.
Förslag på 200000 kronor i den sökbara fonden till en början.
Eventuellt kommer en ny fond att öppnas för inkomster från
försäljningen av boken ”Fågellokaler på Öland”.
§ 11 Inkommen post/mail
Den enda inkomna informationen sedan förra styrelsemötet är
information från Birdlife Sverige angående informationsnätverket
”Tornseglaren”
styrelsen beslutar
att gå med i nätverket via internet.
§ 12 Övriga frågor
- Våtmarkssatsning/Våtmarksmöte
19/2 har länsstyrelsen bjudit in för informationsmöte och en
önskan om samarbete med våtmarker dels på alvaret och i
sjömarkerna. Olof och Kalle kommer att representera ÖOF och
bidra med kunskap.
- Förrådet
Anders och Jonas informerar att ett nytt förråd behövs pga.
bland annat fuktproblem i det nuvarande förrådet. Ander
kontrollerar med Kastlösa och Stenhusa angående eventuella
förrådsutrymmen.
- Logiguiden
Joakim tar ansvar för att Andreas sammanställer och avslutar
arbetet med logiguiden inför året.
- Guidningsansvarig
Jonas talar med Joakim och tar över ansvaret för att ordna årets
guidningar.
- Skådarskolan
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Anders Waldenström informerar att skådarskolan börjar 18
april.
Hemsideansvarig
Ett arbete inleds för att hitta någon som är villig att ta över
arbetet med hemsidan.
Vinterfågelräkningen
Förslag från Anders om att anordna Vinterfågelräkning i
Penåsa som en happening under nästa vinter, eventuellt som ett
samarbete med hembygsföreningen.

§ 13 Kommande styrelsemöten
Styrelsen beslutar
Att nästa styrelsemöte hålls 11 mars i Stenåsa.
§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutas och de deltagande tackar för mötet.

