
 
 
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte i Fågelklubben Hultsfred, 
Lördag 20 november 2021, kl. 17.00 i Kaffestugan i Hultsfreds hembygdspark  
 
 
Närvarande:  
Kenneth Rosén ordf. 
Jan Karlsson 
Lena Carlsson 
Kerstin Hjalmarsson 
Jan Blixt  
Åke Nilsson  
Bengt Falke 
Katarina Genberg 
 
 
§1. Öppnande 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna. 
 
 
§ 2. Bergtäkt Silverdalen  
Det rör sig om en utökad täkt och inga särskilt känsliga fågelarter finns i området. Däremot 
finns skyddsvärda växter som ryl och mellanlummer. Eftersom det huvudsakligen rör sig om 
en grusgrop föreslår styrelsen ett backsvaleprojekt i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
 
§ 3. Vassröjningen i Hulingen 
Styrelsen anser att Agenda 2030 och det 17 globala målen för hållbar tillväxt, som även 
Hultsfreds kommun har ställt sig bakom, borde ha tillämpats när det gäller vassröjningen. 
Styrelsen beslutar att bjuda in kommunalrådet till ett möte om eventuella planer på framtida 
vassröjning. 
 
 
§ 4. Avverkning vid Ragnegölsvägen 
Sveaskog vill ta ett 25 hektar stort hygge på östra sidan om vägen. I området finns många 
känsliga arter som bland annat spillkråka och knärot samt tjäderspel. Enligt dom i 
Miljödomstolen får man inte avverka närmare än 50 meter från varje planta. Sveaskog har 
justerat sina avverkningsplaner men Skogsstyrelsen har nu flaggat skogen så om det kommer 
en ny begäran om avverkning kommer Skogsstyrelsen att agera. 
 
 
§5. ÖSOF 
Östra Småland Ornitologiska Förening (förkortat ÖSOF) ger ut en tidskrift som utkommer 
med 3 nummer/år. En av lokalföreningarna är ansvariga för det första numret varje år och i år 
är det åter vår tur. Vi behöver organisera detta och fördela arbetet. 
 



 
§6. Individuella medlemskap i ÖSOF 
ÖSOF är remissinstans till Länsstyrelsen. För att ha rätt att överklaga till Mark- och 
miljödomstolen måste en förening ha minst 100 medlemmar. Nu finns ett förslag att 
lokalföreningarna betalar in en medlemsavgift på 5 kr/medlem för att på så sätt även göra dem 
till medlemmar i ÖSOF. 
Styrelsen beslutar enligt förslaget. 
 
 
 
§7. Medlemsavgiften 
Åke Nilsson föreslår att medlemsavgiften ska höjas från 50 kr till 100 kr och då även 
inkludera avgiften på 50 kr till bildvisningskvällen för att förenkla och göra denna aktivitet 
mera attraktiv. 
Styrelsen beslutar att föreslå detta för årsmötet att fatta beslut om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Bengt Falke 
    
 
 
 
Justeras:            __________________________                 
 
                Kenneth Rosén, ordf. 


