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Närvarande:
Olof Persson, ordförande
Anders Collin
Jonas Svedlund
Joakim Granholm, sekreterare
Peter Norell (del av möte)

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.

Mötesprotokollen från oktober, november samt december har nu 
skrivits ut och skrivits under.
Styrelsen beslutar 

att godkänna protokollet från de tre styrelsemötena; oktober, november 
och december och lägga dessa till handlingarna.

§ 4 Ekonomi

Oförändrat sedan förra mötet.

Styrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.
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§ 5 Styrelsens sammansättning och framtid

Vad gäller ett ev. deltagande som underförening till Birdlife Sverige så 
diskuteras att bjuda in representant från Birdlife till ett av våra 
styrelsemöten och ev. årsmöte. Det diskuteras också att själva ta fram 
en lista/artikel till Calidris med för-/nackdel av att bli en underförening 
till Birdlife. Detta för att underlätta för våra medlemmar att ta ställning 
i frågan vid en ev. omröstning framöver. Förhoppningar finns om att 
denna artikel ska kunna publiceras i Calidris 1/2020, men samtidigt 
pratar vi om att det inte är något vi ska brådska oss igenom. Detta i 
kombination med det få antalet styrelseledamöter bidrar till att det får ta 
extra tid.

Styrelsen beslutar

att försöka ta fram en artikel om för-/nackdelar med tillträde till 
Birdlife som underförening samt att vid lämpligt tillfälle bjuda in 
representant från Birdlife till ett av våra styrelsemöten.

§ 5a  Ny medlemsansvarig

Urban Toresson (nuvarande medlemsansvarig) har återigen flaggat för 
att han vill överlåta arbetet åt någon annan. Diskussion har förts med 
Urban om svårigheterna med tanke på ÖOFs låga numerär. Urban 
fortsätter tillsvidare.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna, samt höra oss för när nya 
ledamöter kommer efter årsmötet i april.

§ 6 Fågellokaler på Öland

Roine Magnusson på Avium förlag har tagit fram ett första 
kontraktsförslag. Styrelsen har inget att påpeka vid en första anblick, 
och det bestämts att kontraktsförslaget ska skickas till ÖOFs revisorer 
för feedback.

Styrelsen beslutar

Att lägga informationen till handlingarna samt fortsätta kontakten med 
Avium förlag om det fortsatta arbetet med boken samt skicka det första 
kontraktförslaget till föreningens revisorer.
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§ 7 Vindskydd i Skärlövs hamn
Peter Norell meddelar att arbetet fortsätter med den juridiska biten. 
Bollen ligger just nu hos Mörbylånga kommun där ett yttrande från 
externa intressenter ska vara kommunen tillhanda senast 17 januari 
2020. Innan dess avvaktar Peter Norell samt föreningen med fortsatta 
åtgärder. Peter Norell har även varit i kontakt med Peter Nilsson som 
ställer upp med målningar till en ev. informationstavla.

Styrelsen beslutar

att styrelsen och Peter Norell fortsätter arbetet efter den 17 januari 
beroende på vad för yttringar som inkommer till kommunen. Peter 
Norell hör sig för med anledning av sponsrat material.

§ 8 Material till försäljning

Det konstateras att det fortfarande behövs nytt försäljningsmaterial och 
diskussionerna går kring nya underlägg och nya t-shirts med lite finare 
tryck. Arter som nämns för tryck är kornknarr, sydlig kärrsnäppa, 
rödspov samt ängshök. 

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna och fortsätta arbetet med att ta 
fram material när tid finns, samt anförtro Peter att höra sig runt om 
olika tryckerier och priser m.m.

§ 9 Fondering av medel

Fortsatta diskussioner om fondering av medel som tar tid då det är 
viktigt att inte förhasta sig i. Diskussioner om hur upplägget på 
fonderna ska vara är bl.a. 

- Stadgarna för en fond som kan vara snarlika de befintliga stadgarna 
för ÖOF

- Fast datum för sista ansökan (t.ex. 31 januari) med slutbesked från 
styrelsen 31 mars. Eller ännu tidigare?

- Hur kritierepunkterna ska se ut, kan vi ta hjälp av den befintliga 
LONA-projektet som tar emot projektansökningar för inspiration?

- Ska samma projekt kunna få pengar flera gånger?
- Akutfond vid hastigt uppkomna händelser gällande mindre 

summor, t.ex. bidrag till biätare/aftonfalkshäckningsförsök?

Inga beslut tas, utan bara diskussioner inför framtiden.
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Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingar samt fortsätta diskussionerna vid 
senare tillfälle.

§ 10 Calidris – lägesrapport

Joakim rapporterar att Calidris 4/2019 utkom som beräkna i slutet av 
december och att nästa nummer bör utkomma i månadsskiftet 
mars/april innehållande en kallelse till årsmötet.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingar.

§ 11 Inkommen post/mail

Inget värt att nämna.

Styrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 12 Övriga frågor

- Röjning vid Klosterholmen/Hornsjön
Rapporteras om kraftigt igenvuxet vid fågeltornet på ovan plats. 

- Våtmarkssatsning/våtmarksmöte
Joakim hade inte möjlighet att delta på Länsstyrelsens möte.

§13 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutar 

att preliminärt hålla nästa styrelsemöte måndag 17 februari kl. 18:00 
hemma hos Jonas Svedlund.

§ 13Mötets avslutande

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.
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Olof Persson, ordförande, Joakim Granholm, sekreterare.


