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Närvarande:

Olof Persson, ordförande
Anders Collin
Jonas Svedlund
Joakim Granholm, sekreterare

Medverkande på § 6 Roine Magnusson, Avium förlag AB

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 § 11 angående Plattform vid nyanlagd 
våtmark kring Löt.

Styrelsen beslutar 

att godkänna dagordningen med tillägget ovan.

§ 3 Föregående mötesprotokoll.

Protokoll från föregående möte togs inte upp. Får göras under nästa 
möte istället. Det gäller även protokollet från förrförra mötet.

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. Det konstateras även att det inkommit 4300 kr i 
gåvor från anhöriga till den avlidne Willy Petersson. Önskemål om att 
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dessa pengar ska öronmärkas till projekt på norra Öland finns, vilket 
givetvis ska tas i beaktande.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna samt höra av sig till de 
anhöriga om förslag till projekt enligt §11 dit pengarna ska hamna.

§ 5 Styrelsens sammansättning och framtid

En viss ljusglimt rapporteras från valberedningen om att några stycken 
visat intresse att ingå i styrelsen, men att det blir aktuellt till årsmötet i 
mars/april 2020.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna och fortsätta kontakt med 
dessa personer, samt låta valberedning fortsätta med sitt arbete att hitta 
ytterligare personer till styrelsen. Även styrelsen ska hålla ögonen 
öppna för nya namn.

§ 6 Fågellokaler på Öland

Under styrelsemötet deltog Roine Magnusson från Avium förlag för att 
fortsätta diskussioner om det fortsatta arbetet med boken Fågellokaler 
på Öland. Roine tar fram två ekonomiska förslag på kontrakt, ett där 
ÖOF inte går in med några pengar och ett kontraktsförslag där ÖOF går 
in med 50 000 kr. Anledningen till att ÖOF ska gå in med en insats i 
projektet är att höja den procentuella royaltyn per såld bok, vilket 
styrelsen vid ett senare skede behöver ta ställning till. Det finns 50 000 
kr avsatt för boken i den ekonomiska budgeten, vilket bör tas i 
beaktande.

Vidare med arbetet av boken så har textbearbetningen påbörjats och 
Roine påbörjar kartarbetet och jakten efter foton. 3000 exemplar 
kommer tryckas av boken i ett första skede.

Styrelsen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna samt fortsätta kontakten med 
Avium förlag om det fortsatta arbetet med boken.
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§ 7 Fondering av medel.
Kontakt har tagits med Henrik Lind, men inget nytt att nämna.

Styrelsen beslutar

att fortsätta arbetet med fondering av pengar under nästa möte.

§ 8 Calidris lägesrapport

Joakim rapporterar att Calidris kommer skickas till tryckeriet den 4 
december för att hamna i brevlådorna innan årsskiftet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 9 Landsdelsmöte

Birdlife Sveriges landsdelsmöte äger rum i Jönköping den 23-24e 
november, diskussion om representant från ÖOF. Olof Persson har 
anmält att han kommer delta om inget oförutsett händer.

Styrelsen beslutar

att Olof deltar på Landsdelsmötet för ÖOF’s räkning.

§ 10Vindskydd i Skärlövs hamn

Peter Norell som representerar föreningen i den här frågan rapporterar 
att vindskyddet fått godkänt av Länsstyrelsen av placeringen av 
vindskyddet med anledning av Natura 2000-området samt 
strandskyddet. Vindskyddet ligger nu som bygglovsärende hos 
Mörbylånga kommun.

Det har framkommit ett visst klagomål från stugägare om att vägen ner 
till Skärlövs hamn kan få ökat slitage med anledning av det ev. 
nybyggda vindskyddet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna samt att bjuda in Peter till 
kommande möte för vidare diskussioner i det fortsatta arbetet.



STYRELSEMÖTE 2019-11-18 Protokoll nr. 7

4

§ 11 Plattform vid restaurerad våtmark kring Löt.

Fortsatt kontakt har hafts med Tobias Berger på Sportfiskarna om en 
plattform strax söder om Kårehamn. Offerten på plattformen ligger 
fortfarande kvar på 70 000 kr vilket styrelsen tycker är för mycket. Det 
har nämnts till Tobias, och styrelsen förde även diskussioner på att få 
ner kostnaderna genom en ideell arbetsdag eller liknande.

Styrelsen beslutar

att Olof fortsätter kontakten med Tobias Berger och ny information tas 
upp på nästa möte.

§ 12 Inkommen post/mejl

Ingen inkommen post eller mejl.

§ 13 Övriga frågor.
Peter Norell har inkommit med förslag om att han ska guida i 
Sockerbruksdammarna i Mörbylånga under Öland spirar (som äger rum 
i maj) och att kommunen var väldigt positiva.

Styrelsen beslutar 

att låta Peter Norell ansvara för dessa guidningar.

§14 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar 

att preliminärt hålla nästa styrelsemöte 10 december kl. 18:00 i Stenåsa.

§ 13Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Olof Persson, ordförande och sekreterare


