Protokoll för Blekinges Ornitologiska Förening 2007-11-13
Datum: tisdag 13 nov 2007 kl 18.30
Plats: hos Thomas Nilsson, Stenhagsv. 14
Närvarande: Thomas Nilsson, Hans Asplund, Gunnar Landfors, Johan Wolgast och Bengt
Carlsson
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2.
3.
4.
5.

Mötets öppnande av Johan
Dagordningen godkändes
Protokollet från föregående möte 070813 lästes upp.
Kassarapport. Då Ulf inte kunde närvara fick vi ingen redogörelse av det exakta läget.
Nötväckepristagare för 2007. Se föregående mötesprotokoll, vi avvaktar utlysning i
Fåglar i Blekinge
6. Uppföljning av föregående protokoll om vad BOF ska jobba med under året. Vi
noterade att Vesans framtid har uppmärksammats av Vår Fågelvärld. Även om inga
konkreta resultat finns är denna opinionsbildning viktig. Ulf skulle kontakta
jägarförbundet för att gemensamt få till en skrivelse om att totalskydda skogshöns för
jakt. Frågan bordlades eftersom Ulf inte kunde närvara på mötet.
7. Möjlighet till ersättning för författare till Fågellokaler i Blekinge. Vi vet inte det totala
ekonomiska läget, dvs hur mycket vinsten är och dessutom har inte BOF så många
andra inkomstkällor. Här kändes den principiella inställningen viktigare som
lämpligtvis tas upp på kommande årsmöte.
8. inkomna handlingar fanns inga som behandlades
9. avgivna handlingar hade inte styrelsen några att ta ställning till.
10. övriga frågor
Stadgeändring här har SOF fått tillgång till förslaget och har inte inkommit med några
invändningar. Kallelse till årsmöte i nästa nummer av Fåglar i Blekinge som kommer
att äga rum på Munkagården Karlshamn den 12:e mars 2008.
Styrelsen ser ett problem med att enskilda initiativ, som Microbirding, växer fram som
sedan ingen tar ansvar för att utveckla centralt. Eftersom en stor del av fågelaktiviteten
idag bygger på rapportering, listor och diskussiongrupper är detta en angelägenhet för
hela SOF. Haltar en verksamhet som Microbirding kan aktiviteten i hela SOF drabbas,
därför att många SOF-medlemmar deltar. Styrelsens förslag är att vi tar fram ett utkast
till motion på SOFs årsmöte där vi föreslår att SOF centralt tar ett större ansvar för
denna utveckling. Det naturliga är att Svalan utvecklas för att klara de lokala
föreningarnas behov av rapportering, listor och diskussiongrupper, med eller utan
Microbirdings medverkan. Bengt ansvarar för att ta fram utkast som ska tas upp på
BOFs årsmöte (se också VBOF protokoll 2007-08-13).
11. nästa möte föreslås hos Ulf den 4:e februari 2008 kl 18.30
12. Johan avslutade mötet

Karlshamn den 21 november

Johan Wolgast
Ordförande

Bengt Carlsson
Sekreterare

