
 
 
 
 
 
Protokoll från styrelsemöte i Fågelklubben Hultsfred, 
måndagen den 21 februari 2022, kl. 18.30 i Fotoklubbens lokal.  
 
 
Närvarande:  
Kenneth Rosén ordf. 
Jan Karlsson 
Katarina Genberg 
Rigmor Hanzon 
Kerstin Hjalmarsson 
Åke Nilsson  
Bengt Falke 
Lena Carlsson 
 
 
§ 1 Öppnande 
Ordförande hälsar de närvarande välkomna. 
 
§ 2 Val av mötessekreterare 
Lena Carlsson väljs som mötessekreterare.  
 
§ 3 Medlemsstatus  
Fyra medlemmar har betalat medlemsavgift för 2022. Vid årsskiftet var det 73 medlemmar. 
 
§ 4 Ekonomi  
I kassan finns 540 kr och på plusgirot finns 19 221,06 kr 
 
§ 5 Lite om vassröjningen och Ragnegölsskogen 
Fågelklubben har skickat in skrivelser angående vassröjningen vid Norra Hulingens strand. 
Den senaste skickades till ordförande i ÖSK, kommunalrådet samt kommunfullmäktiges 
ordförande. Ingen av dem har svarat. Klubben har fått ett svar från tjänstemännen på ÖSK. 
Där framgår att de tänker fortsätta med vassröjningen. 
 
Lena Carlsson har deltagit i allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige den 7 februari 
2022. Där framförde hon frågor om vassröjningen. Kommunalrådet Lars Rosander svarade att 
han inte kände någon oro för sävsparven. Lennart Beijer pratade om att det var pinsamt. Åke 
Nilsson sa att det var ett misslyckande.  
 
Sveaskog tog tillbaka sin första anmälan om avverkning av Ragnegölsskogen. De har nu 
kommit in med en modifierad anmälan. I den nya anmälan tas liten hänsyn just runt bestånd 
av knärot men inte till helheten. Blir det bara små hubbar kvar kan inte tjädern leva där.  
 
Det har blivit nya tolkningar av lagstiftningen för artskydd efter uppmärksammade domar i 
EU. Då det är prejudikat så har Skogsstyrelsen skärpt regelverket. Nu väntar klubben på 
Skogsstyrelsens svar. 



 
§ 6 Vår- och sommarprogram 
Vår- och sommarprogrammet diskuteras. Styrelsen enas om följande punkter: 
 
söndag 3 april kl. 15:00  Årsmöte 
söndag 10 april   Skrattmåsflottar 
lördag 7 maj    Fågelskådningens dag med fågeltornskampen 
tisdag 17 maj   Kvällsvandring vid Strandpromenaden 
söndag 22 maj  Pauliströmsån, biologiska mångfaldens dag ihop med 

naturskyddsföreningen 
lördag 11 juni  Hästö, Yxern 
lördag 9 juli    Röjning vid Ryningen 
fredag 3 juni eller lördag 4 juni  Nattfågel med naturskyddsföreningen 
lördag 13 augusti  Knästorp 
 
§ 7 Årsmöte 
Styrelsen beslutar att ha årsmöte den 3 april kl. 15:00 i Fotoklubbens lokaler. 
 
§ 8 Inkommen post 
Anläggandet av en grustäkt vid Östra Årena är ute på remiss. Den har gått till Emådalens 
naturskyddsförening. Fågelklubben och naturskyddsföreningen skriver ett gemensamt svar. 
Bland annat kommer ett förslag framföras att fixa till sandbankar för backsvalor.  
 
Ett nytt naturreservat planeras vid nedre Pauliströmsån, Järnforsen. Förslaget är ute på remiss.  
 
Östra Smålands Ornitologiska förening har meddelat att de vill att fågelklubben Hultsfred tar 
hand om första numret av föreningens tidskrift. 2022. Styrelsen ser ingen möjlighet att 
genomföra det och efterlyser längre framförhållning.   
 
§ 9 Övrigt  
Styrelsen diskuterar om klubben ska ha en Facebook-sida. Bengt har lagt upp en men den har 
inte kommit igång. Det krävs att många är engagerade och skriver inlägg samt att det finns 
administratörer som kan kontrollera och ta bort olämpligt innehåll. Det behöver finnas regler 
för vad sidan är till för och vad som är olämpligt. Styrelsen funderar till nästa möte om 
klubben ska ha en Facebook-sida.  
 
På klubbens hemsida kan man prenumerera på nya inlägg. Man får då e-post när ett nytt 
inlägg, till exempel en programpunkt, har lagts ut.  
 
§ 10 Nästa möte 
Ordförande föreslår ett datum när behov av styrelsemöte uppstår. 
    
 
 
 
 
Justeras:            _______________________________                 
 
                Kenneth Rosén, ordförande 


