Protokoll för Blekinges Ornitologiska Förening
19 augusti 2008 hos Ulf Oscarsson, Åkeholm
Närvarande: Mats Olsson (ordf.), Ingrid Svensson, Jörgen Westergren, Ulf Oscarsson
samt Bengt Carlsson (sekr.)

1. Ordförande öppnade mötets
2. Dagordningen godkändes
3. Protokoll från föregående möte 080407 lästes upp. Från och med detta möte sker
uppföljning av beslut och uppgifter under egen punkt (se 4).
4. Uppföljning utebliven ”Nötväckepristagare”: Ingen pristagare för utdelning 2008
utsågs därför att styrelsen inte fick in några förslag eller själva kunde finna lämplig
kandidat. Ersättning RRK: Utbyte av fågelrapport i Skåne (FiSk) + äldre årgångar är
löst, Fredrik Lennartsson är mottagare. Öland har ännu inte svarat.
Antal kvarvarande böcker fågellokaler i Blekinge: 400 ex + kvarvarande i Karlskrona
(Ingrid kontrollerar och meddelar Ulf) finns kvar.
Frys till berguvprojektet är levererad av Ulf.
Fortsatt diskussion om Microbirding/Svalan. Så här svarade Lars Lindell ”det förslag
som kom från Blekinge har inte hamnat i någon formell position - än. Jag har dock
resonerat lite med Svalan-folk och SOF:s supportgrupp för Svalan. Det finns inga
principiella synpunkter på det hela, utan mer praktiska. Svalan som rapportsystem
bygger på enskilda lokaler. I Micro-birding handlar det om hela kommuner. Därmed
går det inte att direktimportera de uppgifter som finns i Micro-systemet till Svalan.
Däremot skulle ett rapportsystem liknande micro-birding kunna byggas till i Svalan,
även om varken jag eller någon annan har diskuterat det konkret ännu. Men det låter
som en högst överkomlig uppgift.
Närmast har jag lagt in ämnet på det styrelsemöte som SOF har på lördagen om tio
dagar. Skulle det finnas ett intresse där återstår i så fall att höra om intresset hos
den/de som håller i paraply-organisationen för micro-birding.”
5. Kassarapport: Ulf föreslår att vi samlar BOFs konton på ett ställe. I nästa nummer av
Fåglar i Blekinge ska detta konto presenteras (i god tid före nästa års medlemsinbetalningar).
6. Inkomna/ avgivna brev/handlingar fanns det inga denna gång. Mötet påpekade att
dessa handlingar ska ställas till sekreteraren.
7. Fågelatlasen: Håller på att slutföras, ev. dras streck redan nu i höst (Mats, Thomas och
Ivar beslutar). Frågan väcktes om att publicera resultaten i bokform så som tidigare
skett. Fördelen är att layoutarbetet idag är mycket lättare men fortfarande är
tryckningen en mycket stor utgift för BOF. Lösningen kan vara att tillsätta en
sponsorgrupp men detta får fågelatlasens ledningsgrupp diskutera vidare.
8. Övriga frågor: Vi föreslår att VBOF ock KOK på respektive hemsida presenterar de
statuter och motiveringar som behövs för att nominera nötväckepristagare. Ulf
beställer två nötväckor inför nästa prisutdelning.
Ingrid väckte frågan om Fåglar i Blekinge. I Karlskrona finns uppfattningen att
tidskriften alltför mycket ägnar sig åt statistik. Finns det ett behov av tidskrift när i
stort sett alla medlemmar har tillgång till Internet? Mot detta ställdes att tidskriften är i
stort sett det enda medlemmarna får för sin årsavgift (vi riskerar att tappa medlemmar
om tidskriften uteblir) och att tidskriften är sättet att föra ut ringmärkningsresultaten
och årsrapporten över sedda fåglar. Vi hänskjuter frågan till nästa BOF möte och ber
KOK resp. VBOF att diskutera vidare. Kanske ska en sådan diskussion också omfatta

vilken typ av BOF vi vill ha. En tänkbar lösning är att i styrelsen ha representanter för
RRK, Fåglar i Blekinge, Fågelstationen Torhamn/Utklippan m.m. istället för att mer
eller mindre strikt skifta mellan KOK och VBOF.
9. Nästa möte blir måndagen den 10 november hos Jörgen.
10. Mötet avslutas av ordföranden.

Mats Olsson (ordf.)

.

Bengt Carlsson (sekr.)

