
 
 
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte i Fågelklubben Hultsfred, 
Onsdag 15 september 2021, kl. 18.30 i Fotoklubbens lokal.  
 
 
Närvarande:  
Kenneth Rosén ordf. 
Jan Karlsson 
Lena Carlsson 
Kerstin Hjalmarsson 
Åke Nilsson  
Katarina Genberg 
Rigmor Hanzon 
 
 
§1. Öppnande 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna. 
 
 
§ 2. Val av mötessekreterare 
Till att föra protokoll valdes ordförande Kenneth Rosén. 
 
 
§ 3. Medlemstatus 
Jan Karlsson informerade om att medlemsantalet ligger på 66. Detta är lägre än det brukar 
vara och beslut togs att kontakta de som inte betalat.  
 
§ 4. Ekonomi 
På Plusgirokontot finns just nu 19 706,06 kronor och i kassan 307,55 kronor. 
 
 
§5. Val av sekreterare 
Kerstin Hjalmarsson har avsagt sig uppdraget som sekreterare. Bengt Falke har tillfrågats som 
ny sekreterare. Han har tackat ja med förbehållet att vi kan hjälpas åt vid behov. Mötet valde 
Bengt Falke till sekreterare. 
 
 
§6. Övrigt 
Kenneth informerade om röjningen av leden vid Ryningen. Kontakt har tagits med Kultur-
och fritidskontoret, Hultsfreds kommun som inför nästa år ska ta kontakt med Högsby 
kommun om deras del i skötsel, röjning m.m. Fågelklubben röjde under en dag i juli leden på 
halva vallen. Högsby kommun hade röjt i södra delen och det var därför en del av vallen som 
förblev oröjd. 
 
Vidare gick Kenneth igenom de förbättrande åtgärder som planeras vid Ryningen och som 
förhoppningsvis ska ge resultat på fågellivet.  



 
Skrattmåsflottarna i Lönnekullaviken togs upp och ett antal är uppdaterade med nya 
flytelement. Vidare ska förankringsanordningarna förbättras då flera flottar slitit sig. 
Häckningsframgångarna under 2021 var dåliga för fisktärnorna och endast några 
skrattmåsungar. Sothönsen har däremot kommit tillbaka till viken tack vare skrattmåsarna? 
 
Det kommande Allahelgonaracet diskuterades och det beslutades att klubben betalar 5 
kronor per funnen art som Fågelklubben Hultsfred rapporterar. Pengarna ska gå till något 
fågelskyddsprojekt och ska beslutas på kommande möte. 
 
§7.  Höst och vinterprogram 
 
Höst och vinterprogrammet 2021/22 togs upp och bestämdes i samband med lite fika.  
 
Sön 31 okt    Gäss och örnar på Mörlundaslätten 
Lör – Sön 6-7 nov  Allhelgonaracet 
Lör 20 nov  Innekväll i kaffestugan 
Lör 4 dec  Fågeltornet i Järnudda   
Fre – Mån 28-31 jan  Vinterfåglar runt Knuten 
Lör 12 feb  Fåglar vid kusten 
 
Vidare diskuterades hur vi kan nå ut till flera och problematiken med tillväxten i klubben. 
Affischering och fler aktiviteter som vänder sig till allmänheten var ett par av de förlag som 
kom fram. Uknö Glo och Revsudden föreslogs till vårprogrammet. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Kenneth Rosén 
    
 
                                     __________________________                 
 
                Kenneth Rosén, ordf. 
 


