Karlstads ornitologiska förening

Vårprogram 2022
På grund av osäkerheten kring Coronapandemin blir det bara ett möte inomhus
under våren. Årsmötet flyttas till 26 april. Åtta utflykter i fält erbjuds under våren. Om och när pandemin
avtar återkommer mötesaktiviteterna inomhus till hösten. Eventuella ändringar i programmet meddelas
via hemsidan och e-post. Angående Coronapandemin följer föreningen gällande rekommendationer och
restriktioner från myndigheterna.
Söndag 20 februari kl. 09.00 Stadsvandring. Promenad längs delar av Klarälven och Gubbholmen. Samling
vid PRO-gården, Sundsta. Karl-Erik Möberg guidar.
Lördag 5 mars kl. 08.00 Alsterälven. Vandring längs älven till mynningen och fågeltornet. Samling p-plats vid
Alsters herrgård. Roger Jonasson guidar.
Lördag 19 mars kl. 07.30 Alsterälven. Vandring längs älven till mynningen och fågeltornet. Samling p-plats vid
Alsters herrgård. Anders Hanson guidar.
Lördag 9 april kl. 06.00 – 08.00 Hults hamn, Kristinehamn. Samling vid Hults hamn senast 08.00.
Span på sträckande vårfåglar. Därefter besök vid några andra trevliga fågellokaler
i Kristinehamnstrakten. Magnus Köpman guidar, anmälan till honom senast 8 april
på telefon 070-001 03 17.
Lördag 23 april kl. 06.00 Nolgårdviken. Plattformen och dess omgivningar. Samling vid p-platsen eller plattform.
Ann-Sofie Jonsson och Jesper Haglund guidar.
Tisdag 26 april kl. 19.00 Årsmöte. Lokal Halvmånen, Sundsta idrottshus. Eventuella motioner lämnas till styrelsen
senast 4 april. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar Magnus Köpman om
A Rocha International. En organisation som globalt jobbar med naturvård på kristen grund.
Lördag 7 maj kl. 07.00, Björknästorp, Skattkärr. Besök i fågeltornet och våtmarkens omgivningar.
Samling p-plats strax söder om spången till fågeltornet. Karl-Erik Möberg guidar.
Lördag 21 maj kl. 05.00 Oset, Örebro. Även besök vid Rynningeviken och Boglundsängen. Samling vid
p-platser Sundstagymnasiet. Avresa Kl. 05.00 med ev. minibuss. Avgift ca. 150 kr per
person beroende på antal deltagare. Roger Jonasson och Jesper Haglund guidar.
Anmälan till Jesper på telefon 076-205 40 68, senast lördag 14 maj, som då lämnar
ytterligare information om resan.
Torsdag 2 juni kl. 20.30 Kvällsexkursion, nattsångare mm. Samling vid p-platser Sundstagymnasiet,
för vidare färd till några lämpliga lokaler som Södra Hyn, Norra Hyn mm.
Eventuell samåkning. Anmälan till Roger Jonasson på telefon 070-849 11 25.
Medtag gärna fika på samtliga utflykter. Tänk på eventuell smittspridning och håll avstånd till varandra.
Medlemsavgiften i Kof är 150 kr per år, 30 kr för ungdom och yngre, 20 kr för familjemedlem.
Betalas till medlemskonto: 647853 - 1. Skriv namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Viktigt meddelande till dig som ännu inte mejlat e-postadress till: kof.karlstad@gmail.com.
Meddela också aktuell postadress och telefonnummer. Med e-postregister blir det smidigare att få aktuell information
och meddelande från Kof. Målsättningen är att så många som möjligt finns med i vårt digitala register. Personuppgifterna
lämnas inte vidare och registret hanteras av få personer i föreningen enligt GDPR-förordningen.

Välkomna hälsar styrelsen.
Maria Berglund, Jesper Haglund, Anders Hanson, Roger Jonasson, Ann-Sofie Jonsson, Lars-Åke Karlsson, Karl-Erik Möberg
AH feb-22

