
Protokoll från styrelsemöte i Fågelklubben Hultsfred,
Onsdag 12 februari 2020, kl. 18.30 i Fotoklubbens lokal. 

Närvarande: 
Kenneth Rosén ordf.
Jan Karlsson
Lena Carlsson
Kerstin Hjalmarsson
Jan-Ove Svensson
Jan Blixt 
Åke Nilsson 
Bengt Falke
Katarina Genberg

§1. Öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna.

§ 2. Medlemsstatus 
En medlem har betalat. (2019 var vi 82) 

§ 3. Ekonomi 
I kassan finns 20 kr och på plusgirot finns 19 799, 96 kr

§ 4. Åtgärder vid Ryningen
Kennet har skrivit till Länsstyrelsen om önskvärda åtgärder. Dels måste vattenståndet i 
Ryngen åtgärdas, dels behövs en restaurering av ”Skrattmåskärret/Åkerkärret”. Fler åtgärder 
behövs för att skydda den värdefulla skogen vid Ryngen. Maderna/betesmarken börjar växa 
igen och behöver återskapas för bl. a storspov och rödbena. Åtgärder för att hjälpa backsvalan
att hitta häckningsplatser behöver också göras.  Bilaga 1

§5. Årsmöte
Beslöts att årsmötet ska hållas söndag 29 mars kl. 15 i Fotoklubbens lokal.

§6. Medlemsavgift för 2021
Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgiften ska vara oförändrat 50 kronor per år.



§7. Vindkraft
Kenneth presenterade två kartor med inplanerade vindkraftparker Hultsfreds och Högsbys 
kommuner. I princip accepterar Fågelkubben vindkraft men en bedömning av lämpligheten 
med ett vindkraftverks placering måste göras från fall till fall. Bilaga 2

§8. Vårprogrammet
Kenneth har förberett programmet med en lång lista på förslag till programpunkter.
Vi enades om följande:
Fredag 13 mars Ugglor, Stora Hammarsjön, kl. 18
Söndag 29 mars Årsmöte, fotoklubbens lokal, kl.15
Lördag 4 april Fågeltornet i Järnudda, fixa lite. 
Lördag 25 april Hjälpa backsvalorna, Järnudda kl. 9.
Lördag 9 maj Fågelskådningens dag och Fågeltornskampen, Järnudda
Måndag 11 maj Kvällspromenad med fågelbingo vid Hulingen
Fredag 5 juni Nattfågel, med ENF
Lördag 27 juni Röjning vid Ryningen
Lördag 15 aug Vi städar strandpromenaden från reningsverket genom Alkärret 

Janne Karlsson skriver programmet och skickar ut för korrekturläsning.  

§9. Resekommitté
Kenneth utses till ny resekommitté. Vi har länge diskuterat möjligheten till en lite längre resa. 
Nu är vårt förslag att resa till Öland i höst. Förslag på datum 18- 20 september eller 2-4 
oktober. Avresa fredag och hem på söndag. Kenneth undersöker möjligheter till billig 
inkvartering helst på södra ön.

Vid protokollet

Katarina Genberg

Justeras:            __________________________                

              Kenneth Rosén, ordf.


