
Protokoll från styrelsemöte i Fågelklubben Hultsfred,
Måndag 2 september 2019 kl. 18.30 i Fotoklubbens lokal. 

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

§1. Öppnande
Ordförande hälsar de närvarande välkomna.

§ 2. Medlemsstatus 
81 medlemmar har betalat 

§ 3. Ekonomi 
I kassan finns – 285 kr och på plusgirot finns 20 554,96 kr

§ 5. Skrattmåsflottarna
Häckningsflottarna är hopfästa fyra och fyra men fästlinorna har gett upp och är nu utbytta 
mot galvade kedjor.

§ 6. Avverkning av skyddsvärd skog
Vid flera tillfällen har Kenneth tillsammans med Lena inventerat skog där man har ansökt om 
avverkningstillstånd eller som de befarat kommer att ansöka om det. Trots att Kenneth har 
lämnat skriftliga rapporter om att man har funnit skyddsvärda biotoper har avverkning skett. 
Områdena det gäller är dels ett parti skog som är avverkad strax öster om det inventerade 
området i Vägledalen. Flera intressanta och skyddsvärda miljöer med hotade svampar fanns 
här. Vidare är det två områden i norra delen av det inventerade området söder om Herrstorpet.
Oklart om områdena är avverkade. Ett avverkningsanmält område ligger vid Bergmossen vid 



Vilspångsvägen so Vena. Ett litet men mycket fint område som vore värt att titta närmare på. 
Skogsstyrelsen är informerad och kommer att återkoppla i samtliga ärenden.
Se Bilaga

§ 7. Fågellokaler på internet
Janne Karlsson informerade om att ett nytt hjälpmedel att hitta fågellokaler är på väg. Vi 
meddelar vår kontaktperson i ÖSOF vilka lokaler vi har så kommer BirdLife Sverige att 
publicera dessa på www.svenskafagellokaler.se. Tanken är att hela Sverige ska vara med så 
att man inte ska behöva leta efter olika föreningar för att hitta en fågellokal.

§ 8. Resekommitté
Vi talar ofta om att vi vill göra en resa men vi har svårt att komma till beslut om vart vi ska 
åka. En resekommitté bestående av Janne Karlsson, Lena Carlsson och Kerstin Hjalmarsson 
ska lägga förslag på resa under våren. 

§ 9. Höstprogrammet
Höstens program spikades och en del aktiviter för våren diskuterades. Bland annat föreslogs 
en enkel fågelskådningskurs. En kväll inne uppföljd av en kväll ute i verkligheten. Vi 
diskuterade också hur vi blir fler på aktiviteterna. Ett förslag var att alltid lämna ett litet 
pressmeddelande och göra en enkel affisch. Vi behöver alla bli påminda.

5 okt – Eurobirdwatch
27 okt – Gäss och örnar på Mörlundaslätten ( med ENF)
2-3 nov – Allhelgonaracet
16 nov – Innekväll i kaffestugan
Sista helgen i januari _ Vinterfåglar inpå knuten. Hyr en fågelskådare
8 feb – Vinterexkursion mot Västervik

§ 10. Nästa möte
Styrelsemöte måndag 4 november kl. 18.30 i Fotoklubbens lokal.

Vid protokollet

Katarina Genberg



Justeras:            __________________________                

              Kenneth Rosén
Ordförande                                                   


