
Protokoll för styrelsemöte med Karlstads Ornitologiska Förening 

Tid: 2023-01-23, 18.00 

Plats: Allhuset Mjölnartorpet 

Deltagare: 

 Karl-Erik Möberg 
 Roger Jonasson 
 Anders Hanson 
 Ann-Sofie Jonsson 
 Maria Berglund 
 Sven Larsson 
 Lars-Åke Karlsson 
 Jesper Haglund (vid tangentbordet) 

Ej närvarande: 

Anteckningar 

1. Mötet öppnades, Dagordning godkändes 

2. Uppföljning på föregående protokoll 

Jesper gick genom föregående protokoll. 

3. Ekonomi 

Roger hade skickat ut balans- och resultatrapport per 2022-12-31 som underlag. Resultatet är 
6454 kr.  

4. Vårprogrammet 

Programmet har skickats ut. 

Lars-Åke 14 mars utgår. Det ändras till 21 mars. Detta meddelas via epost och på hemsidan.  

Mats har fått förhinder 31/1, Anders visar filmen. 

Förslag till punkt 18 april: Det finns inga lokala företrädare för Projekt vitrygg. Vi föreslår 
presentation om Ängebäcks våtmark, t.ex. Dan Norberg, Länsstyrelsen, markägarna. Ann-
Sofie tipsade om information från Länsstyrelsen: 
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/38/resource/44 

Anders meddelade att höstprogrammet bara kommer att skickas ut via epost. 

5. Fågelstationens dag 

Planeras till hösten. 

6. Rapport från Hammarö fågelstation 

Fullt bokat till hösten, förutom 16 dagar. 

Arbetet med årsrapporten har gått bra. Bilderna är något rödaktiga. 



Roger har skickat ut skötselavtalet inför mötet. Karl-Erik stämmer av. Roger skriver på efter 
detta. 

Länsstyrelsen har bett om hjälp med att elda upp ris.  

7. Inkomna skrivelser 

Ann-Sofie har fått fråga om Vinterrallyt. Magnus och Per organiserade det i praktiken. 
Magnus vill dock att KOF tar bollen framöver. Vi är positiva till att organisera detta. Vi 
behöver börja planera för detta under hösten. Det brukar vara tredje helgen i januari. 

Kristina vid Studiefrämjandet vill vara medarrangör för Fågelstationens dag. Vi är positiva 
till detta. De har även arrangemang vid Naturum där vi skulle kunna vara med. 

8. Övriga frågor 

Vi planerade för årsmötet, 21 februari 

Årets upptäckt: Kandidater: Mörkögd junko, tajgablåstjärt, lammgam. Vi beslutade om 
mörkögd junko som årets upptäckt. 

Vid årsmötet 2022 efterfrågades tillgång till handlingar före årsmötet. Det är bra att 
medlemmar får informationen, oavsett om man deltar eller inte. Medlemmar blir även 
påminda om mötet och verksamheten. 

Karl-Erik skriver verksamhetsberättelse. Roger skriver årsberättelse. Roger lägger samman 
dem med dagordning till en pdf. Roger skickar över handlingarna till Anders, som 
vidarebefordrar till Bucht, så att den kan skickas ut till medlemmar före mötet. 

Sven organiserar årets bild. 

Sven redogjorde för valberedningen och sade att samtliga personer ställer upp för omval. 

Vi börjar även lägga ut styrelseprotokoll på hemsidan. 

9. Nästa möte 

27 mars, 18.00, Mjölnartorpet 

 

 


