
Protokoll för styrelsemöte med Karlstads Ornitologiska Förening 

Tid: 2023-03-27, 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) 

Anteckningar 

1. Mötet öppnades, Dagordning godkändes 

2. Uppföljning på föregående protokoll 

Jesper gick genom föregående protokoll. 

3. Ekonomi 

Roger redogjorde för budget och ackumulerat resultat. 

4. Vår-/höstprogrammet 

Förra mötet diskuterade vi presentation av restaurering av arbete vid Ängebäcks våtmark som 
möjligt innehåll för inneträff 18 april. Det är för sent att fråga nu, men vi kan kontakta dem 
om föredrag till hösten. Mats Strömberg har filmer att visa, som ett alternativ. 

Det ledde till en principdiskussion om vi vill betala ersättning för externa föredragshållare. Vi 
föreslår att erbjuda under 1000 kr för att inte behöva ge kontrolluppgift. 

Vi siktar på 4 exkursioner och 4 inneträffar till hösten. 

5. Fågelstationens dag 

Planeras till söndagen 24 september. 

6. Rapport från Hammarö fågelstation 

Roger och Sven har eldat upp rishögar. 

Roger planerar att ringmärka några dagar i maj och ser gärna att fler personer deltar. 

Sven efterfrågade ett tak mellan stugan och vedboden, för t.ex. vedsäckar. Melin skulle kunna 
få i uppdrag att bygga det. Sven gör en ritning. 

Ann-Sofie efterfrågade att vi tar ner de sista träden i kapade dungen, innan löv har hunnit 
växa upp. Vi beslutade att samlas för detta 23 april, från 08.00. 



7. Inkomna skrivelser 

Kristina från Studiefrämjandet har bjudit in Roger och Anders till Teams-möte om bland 
annat rapporteringsansvar för föreningsaktiviteter. Vi deltar inte. 

8. Övriga frågor 

Anders har varit i kontakt med Kristina från Studiefrämjandet. Hon har frågat om våra 
exkursioner är öppna för allmänheten så att hon kan lägga ut information om dem, eller bara 
för medlemmar. Anders svarade att de är för medlemmar. Vi diskuterade detta och kom fram 
till att vi skulle kunna hålla en aktivitet publik nästa vår, där åtminstone tre guider deltar. 
Kummelön, Nolgård, och Hammarö sydspets är platser där flera deltagare kan hanteras. 

Karl-Erik och Sven ska presentera ringmärkning vid ett möte inom Naturskyddsföreningen. 

Karl-Erik ska starta en ny fågelkurs i Folkuniversitetets regi, med 14 deltagare. 

Roger deltog på ringmärkningskonferens på Öland. 16 stationer av 19 var representerade. Det 
var bra program. Tre projekt ska genomföras, om fjäderprover av tajgasångare, raser av 
lövsångare och raser av gråsiska. Beskrivningar av hur de ska registreras ska tas fram. De 
diskuterade fotodokumentation av ringmärkta fåglar. En trend är att använda värmekameror 
för att hitta fåglar i mörker. Det är en utmaning att rekrytera personal till stationerna. Ottenby, 
Falsterbo och Kvismaren får många internationella besökare, som skulle kunna fördelas på 
andra stationer. 

Till nästa möte vill vi ta upp kriterier till Björn Ehrenroths fond. 

9. Nästa möte 

24 april, 18.00, Mjölnartorpet 

 

 


