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Gotlands
Ornitologiska Förening
DAGORDNING
Årsmöte 2015
Visby 24 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
Inga förslag har lagts fram.
16. Av medlem framställt, skriftligt motiverat förslag, som inkommit till styrelsen Inga
motioner har inkommit.
17. Övriga frågor
18. Information
19. Mötet avslutas
Fika
Patagonien och Eldslandet – bildvisning av Torsten Green-Petersen
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Gotlands
Ornitologiska Förening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2014

Styrelse och funktionärer
Styrelse: Måns Hjernquist (ordförande), Sivert Söderlund (vice ordförande), Tomas Johansson
(sekreterare), Sten Wikström (kassör), Tord Lantz, Clas Hermansson och Tomas Carlsson.
Revisorer: Lars-Åke Pettersson och Lars Brolund med Johan Träff och Fredrik Gustafsson som
suppleanter.
Valberedning: Ola Wizén och Jörgen Petersson (sammankallande).
Medlemsansvarig: Ann Wikström.
Regionala rapportkommittén (rrk): Björn Lilja (sammankallande), Per Smitterberg, Fredrik Gustafsson
och Jens Bardtrum.
Inventeringsgruppen: Per Smitterberg, Tomas Carlsson och Clas Hermansson (sammankallande).
Programansvarig: Tord Lantz.
Sammanträden
Styrelsen har under det gångna året haft 10 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet. Styrelsen
har även löpande kontakt via bl.a. e-brev och telefon.
Medlemsantal
Ann Wikström har varit medlemsansvarig. Föreningen hade vid årets slut 675 (670) medlemmar,
varav 41 (40) ständiga medlemmar (fjolårets siffror inom parantes). Tidskriftsutbyte skedde med 24
föreningar.
Tidskriften
Föreningens medlemstidskrift Bläcku har utkommit med två nummer. Redaktionen har bestått av Per
Smitterberg och Ola Wizén, där Ola även stod för formgivningen. Bläcku har tryckts hos åtta.45 i
Sundbyberg.
Hemsida
Webredaktörer har varit Mårten Hjernquist och Ola Wizén.
Ekonomi och ekonomisk strategi
Styrelsen har följt den ekonomiska strategi som Sten Wikström och Sivert Söderlund tagit fram och
som presenterats vid tidigare årsmöten och även upprättat budget inför verksamhetsåret. Det
ekonomiska resultatet var bra med överskott genom att styrelsen kunnat få kostnader lägre än vad som
budgeterats för. Styrelsen har även fortsatt förvalta en del av föreningens medel så att det tillåtits en
relativt låg men säker avkastning utan risker. En fullständiga ekonomiska redovisning redovisas
separat.
Program- och kursverksamhet
Under 2014 anordnade föreningen traditionsenligt ett stort antal exkursioner till olika platser på ön
med i genomsnitt 15 deltagare per tillfälle. Inneträffar har arrangerats på Ekmansgatan 11,
Visborgsgatan 28 i Visby, Mejerigatan 1 och Folkhögskolan i Hemse. Totalt var det 32 inom- och
utomhusaktiviteter som genomfördes.
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•

Fågelvandring med Gråboskolan. Sivert Söderlund och jag (Sven-Olof Lundgren) hade en
uppföljning av vintervandringen som vi på började 2013. Men denna gång på våren när det var
lite mer fågelsång och rörelser i buskarna. Åter igen ett mycket trevligt och uppskattat inslag.
Totalt så gick vi runt med 9 grupper och 111 elever i området runt Gråboskolan. Det var ett
härligt gäng som vi vandrade runt med och det bästa av allt, genom att lära andra lär man sig
själv.

•

En jubileumsfest anordnades under hösten på Toftagården med anledning av att det var 40 år
sedan föreningen bildades. SOF var representerad genom ordföranden Dennis Kraft och gav
en gåva på 10 000 kr till GOF. Tillställningen arrangerades av Tord Lantz, Sten Wikström,
Tomas Carlsson och Sven-Olof Lundgren.

•

En studiecirkel, Gotlands fåglar, genomfördes med tiotalet deltagare under ledning Tomas
Carlsson.

•

Utställning på Gråbobiblioteket. Under december månad anordnade föreningen en utställning
på Gråbobiblioteket i samarbete med personalen. Den var inriktad på fåglar som kan ses vid
fågelborden under vintern. Den bestod dels av bilder och information om fåglarna, olika
fågelautomater, holkar både till fåglar och även till humlor och några ringar till fågelmärkning.
Det hölls även en kvällsföreläsning för allmänheten som Tomas Carlsson förtjänstfullt
genomförde på ett lättsamt sätt. Biblioteket att hade även plockat fram de fågelböcker de har
som ett bidrag till utställningen (Sivert Söderlund).

Projekt
• Inventering av fågelförekomst på Lagholmen på Fårö i syfte att utreda förutsättningarna för
dvärgmås att häcka, har genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen, under ledning av Clas
Hermansson.
•

Vinterfågelmatning vid Hällarna och Terra Nova i Visby genomfördes båda vintersäsongerna
under ledning av Sivert Söderlund.

•

Utfodring vid Lummelundsbruk för den mellanspett som upptäcktes där i slutet av året, under
ledning av Clas Hermansson och Tord Lantz.

•

I våras arrangerade föreningen en holkbyggardag för allmänhet på Hällarna nära Träffpunkt
Gotland. Arbetet leddes av Sven-Olof Lundgren, som hade kommit med förslaget och även
bidrog till att det blev genomfört. Virket var försågat så att det handlade mest om att pussla
ihop och skruva. Folk som passerade stannade till en stund dels för att prata och andra för att
hjälpa till eller äta korv med bröd som föreningen bjöd på. Totalt tillverkades c:a 40 holkar
både för mindre och lite större fåglar som sattes upp av Lars Brolund och hans medhjälpare.
Detta var ett nytt arrangemang av föreningen och ett led i att sprida intresse bland allmänheten
för fåglar (Sivert Söderlund).

Inventeringar
• Koltrasträkning genomfördes även detta år i januari, vilket presenterats i Bläcku nr 2 2014. I
huvudsak är det allmänhetens rapporter som bidrar till resultaten och arrangemanget har varit
uppmärksammat i lokalmedia. Ansvarig har varit Clas Hermansson.
•

I övrigt har inventeringar genomförts inom Atlasinventeringen, Sjöfågelräkningen,
Standardrutter och Vinterfågelrutter där inventeringsgruppen med Clas Hermansson, Tomas

•

Carlsson och Per Smitterberg varit ansvariga.
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Försäljning
Ann Wikström har ansvarat för föreningens försäljning av tröjor, dekaler, böcker och vykort vid våra
exkursioner och inneträffar. En mindre del av försäljningen sker även genom hemsidan.
Fågelskydd
• GOF har vid Länsstyrelsens naturvårdsråd representerats av Sivert Söderlund.
• GOF har vid kommunens miljöråd representerats av Sivert Söderlund.
• GOF:s styrelse har svarat på flera remisser i fågelskyddsfrågor och agerat i olika
fågelskyddsärenden.
• GOF:s styrelse har varit representerad vid olika sammankomster, t.ex. samrådsmöten.
• GOF:s styrelse har en representant i den arbetsgrupp som SOF:s styrelse utsett för att utreda
databasen Svalan.
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 med en styrelseledamot.
Tack
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som på olika sätt har engagerat sig i föreningen och för fåglarna!
Januari 2015
Styrelsen
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