Protokoll för Blekinges Ornitologiska Förening
10 november 2008 hos Jörgen Westergren, Falkvik
Närvarande: Mats Olsson (ordf.), Ingrid Svensson, Tony Svensson, Thomas Nilsson, Hans
Asplund, Gunnar Landfors, Jörgen Westergren, Ulf Oscarsson, Manfred Dornhäuser
(adjungerad), samt Bengt Carlsson (sekr.)
1. Ordförande öppnade mötets
2. Dagordningen godkändes
3. Protokoll från föregående möte 080819 lästes upp. Uppföljning av beslut och
uppgifter se punkt 4.
4. Uppföljning:
Ulf har samlat olika konton på ett ställe (Handelsbanken föreningskonto med internettjänster
350 kr). Fågelatlas ligger väl till, klart med databasen Svensk fågelatlas för att komma åt äldre
uppgifter och rutorna som gränsar till Skåne och Småland. 2009 kompletteringsår därefter
påbörjas sammanställning, layout, foton mm. Kriterier för nötväckepristagare finns
publicerade på hemsidan (VBOF och KOK).

5. Kassarapport:
BOFs tillgångar 35025 kr vid slutet av 2008, bättre än prognosen främst pga
försäljning av Fågellokaler i Blekinge. Oklart om vad fågelskyddsfonden omfattar, Ulf
kollar upp om de ev. hör till berguvprojektet. Som tidigare påpekats så redovisar
Conny P. till BOF hur ekonomin inom berguvprojektet ser ut i samband med övrig
redovisning inför årsmötet.
6. Inkomna/ avgivna brev/handlingar fanns det inga denna gång.
7. Tidskrift/framtida BOF. Från och med 2009 övergår BOF i KOKs regi med två
representanter från VBOF. Valberedningen, dvs Conny Philipsson, måste förberedas
inför årsmötet den 11 mars i Munkagården. En allmän diskussion om BOFs framtid
fördes. Det konstaterades att det är svårt att få nya medlemmar, de flesta äldre
(undantag ett antal yngre fotograferande fågelskådare) och att det är viktigt att bedriva
studiecirklar med tanke på rekrytering. Runes aktivitet på Eriksberg framhölls som ett
föredöme där även östra Blekinge kan delta (Rune bevakar att kallelse når KOK). Bra
att skicka ut grupp e-post för de enskilda aktiviteterna, gärna i form av längre
presentation och snygg layout med fågelfoton, där intresseanmälan kan ske.
Gemensamma aktiviteter mellan klubbarna är positivt (vinterfågelrally och Bivråkens
dag) och bör utökas. Förslag om att Utklippan 22-24 maj och Håslövs ängar några
veckor tidigare ska samordnas.
Ett sammanfattat förslag om BOF-hemsida från sekreteraren diskuterades (se bilaga).
Beslut: Mats åtar sig att utarbeta en första hemsida för BOF innefattande åtminstone
de viktigaste delarna i bilagans förslag (kommunlista, skådarliga, artlista Blekinge
2009, Blekingeobsar från Svalan, diskussionsarea, presentation styrelse och Rrk).
Mats undersöker också ev behov av webverktyg och att lämplig webbadress skaffas.
Målsättningen är att sidan ska vara igång senast den 1 januari 2009.
8. Övriga frågor:
Påpekades att ändring av stadgar ska fastställas på nästa årsmöte för att de ska börja
gälla. Gemensam aktivitet våren 2009 är att få hit Brutus Ö. ännu en gång för att visa
fågelbilder, dvs upprepa vårens succe.
9. Nästa möte blir måndagen den 9 februari hos Bengt.
10. Mötet avslutas av ordföranden.

Mats Olsson (ordf.)

Bengt Carlsson (sekr.)

