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Gotlands
Ornitologiska Förening
DAGORDNING
Årsmöte 2017
Visby 21 februari

1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och sekreterare
5. Val av två justeringsmän jämte ordföranden att justera protokollet
6. Fråga om mötet utlyst i behörig ordning
7. Årsberättelse och redovisning av räkenskaperna
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande på ett år
11. Val av styrelseledamöter för två år
12. Val av revisorer och revisorsuppleanter
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
15. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
Ändring av stadgar
16. Av medlem framställt, skriftligt motiverat förslag, som inkommit till styrelsen
Inga motioner har inkommit
17. Övriga frågor
18. Information
19. Mötet avslutas
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gof@blacku.se
www.blacku.se

2 (3)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Styrelse och funktionärer
Styrelse: Måns Hjernquist (ordförande), Sivert Söderlund (vice ordförande), Clas Hermansson
(sekreterare), Mattias Andersson (kassör), Tomas Carlsson, Sven-Olof Lundgren och Arvid Svanborg.
Revisorer: Erik Fröding och Lars Brolund med Fredrik Gustafsson och Björn Lilja som suppleanter.
Valberedning: Sten Wikström (sammankallande) och Per Smitterberg.
Regionala rapportkommittén (rrk): Björn Lilja (sammankallande), Jens Bardtrum, Mattias Gerdin,
Fredrik Gustafsson och Clas Hermansson.
Inventeringsgruppen: Clas Hermansson (sammankallande), Tomas Carlsson och Per Smitterberg.
Programgruppen: Sven-Olof Lundgren (sammankallande) och Sivert Söderlund.
Notering: Ann & Sten Wikström har fungerat som kassör och medlemsansvarig och varit en
ovärderlig hjälp i styrelsearbetet.
Årsmöte och styrelsesammanträden
Årsmötet genomfördes i Visby den 23 februari. Styrelsen har under det gångna året haft 10
protokollförda sammanträden inklusive årsmötet. Styrelsen har även löpande kontakt via bl.a. e-brev
och telefon samt har haft ett arbetsmöte.
Medlemsantal
Ann Wikström har varit medlemsansvarig. Föreningen hade vid årets slut 634 (710) medlemmar,
varav 47 (44) ständiga medlemmar (fjolårets siffror inom parantes). Tidskriftsutbyte skedde med 14
föreningar.
Tidskriften
Föreningens medlemstidskrift Bläcku har utkommit med två nummer. Redaktionen har bestått av
Måns Hjernquist. Vårnumret trycktes hos åtta.45 i Sundbyberg medan höstnumret trycktes av
ThomasTryckare.se.
Hemsida
Vår nya hemsida som lanserades för ett år sedan har fungerat väl och varit uppskattad av
medlemmarna. Erik Fröding har fungerat som webmaster.
Ekonomi
Styrelsen har följt den ekonomiska strategi som styrelsen tagit fram och som presenterats vid tidigare
årsmöten och även upprättat budget inför verksamhetsåret. Styrelsen har även fortsatt förvaltat en del
av föreningens medel så att det tillåtits en relativt låg men säker avkastning utan risker. Den
ekonomiska redovisningen finns separat.
Program- och kursverksamhet
Under 2016 anordnade föreningen traditionsenligt exkursioner och inneträffar i samarbete med
Friluftsfrämjandet. Totalt genomfördes det 25 aktiviteter. Vid utflykterna var det i genomsnitt 19
deltagare per tillfälle och vid inneträffarna var antalet 21. Då frågan om könsfördelning inom
fågelföreningar varit uppe för diskussion inom SOF kan noteras att vid våra utflykter var antalet
kvinnor 48% och vid inneträffarna 38%. Inneträffar har arrangerats på Ekmansgatan 11,
Visborgsgatan 28 i Visby. Ett antal exkursionsrapporter har sammanställts i Bläcku och löpande på vår
hemsida.
Annan publik verksamhet
Föreningen och verksamheter har i flera olika sammanhang figurerat i lokal media under året.
Föreningen har även under gångna säsongen anordnat tre fågelmatningsplatser i Visby och en i
Lummelundsbruk under vintern. Även arbetet med fågelholkar har pågått under året, bl.a. har några
större holkar satts upp (ugglor och tornfalk).
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Inventeringar
Inventeringen av Lagholmen, Fårö avslutades under 2016 och ska under 2017 redovisas till
uppdragsgivaren Länsstyrelsen. Inventering av knölsvan under häckningsperioden startade i syfte att
kartlägga populationsstorlek, utbredning samt häckningsresultat. Denna inventering inkluderar
allmänheten som genom olika kanaler informerades om att bidra med rapporter. Standardrutter
genomfördes, fem till antalet. Fortsatt inventering inom ramen för atlasrutor. Nytt för i år var även
sjöfågeltaxeringen, som är ett nationellt projekt inom BirdLife Sverige. Internationella
sjöfågelinventeringen genomfördes som brukligt under januari. Projekt kornknarr fortsatte under året,
under ledning av Bimbi Ollberg och 105 fåglar ringmärktes och 11 kontrollerades. Sångsvan
inventerades i januari som del i Wetland Internationals internationella program.
Fågelrapportering
84 316 fågelrapporter från 928 rapportörer under 2015 har under året bearbetades av RRK.
Rapporteringen är en viktig del i fågelövervakningen och en kvalitetsgranskad sammanställning
publicerades traditionsenligt i höstnumret av Bläcku.
Fågelskydd
• GOF:s styrelse har svarat på flera remisser i fågelskyddsfrågor och agerat i olika
fågelskyddsärenden som även inkluderar miljödomstolsförhandlingar.
• GOF:s styrelse har varit representerad vid olika sammankomster, t.ex. samrådsmöten.
• GOF har vid Länsstyrelsens naturvårdsråd representerats av Sivert Söderlund.
• GOF har vid kommunens miljöråd representerats av Sivert Söderlund.
För mer information om ärenden som föreningen agerat i hänvisas till styrelsen och publicerade
skrivelser på hemsidan.
Nationella kontakter
Styrelsen har regelbunden kontakt med andra regionalföreningar, fågelskyddsorganisationer och SOF.
Föreningens var representerad vid SOF:s årsmöte genom Måns Hjernquist. Ytterligare två möten inom
SOF har hållits, dels ett om rapporteringsfrågor där Clas Hermansson och Per Smitterberg var
representerade, dels ett möte med regionalföreningar representerat av Måns Hjernquist och Sivert
Söderlund.
Tack
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som på olika sätt har engagerat sig i föreningen och för fåglarna!
Januari 2017
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