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Gotlands
Ornitologiska Förening
DAGORDNING
Årsmöte 2016
Visby 23 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

Gotlands
Gotlands Ornitologiska Förening
gof@blacku.se
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Ornitologiska Förening
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015

Styrelse och funktionärer
Styrelse: Måns Hjernquist (ordförande), Sivert Söderlund (vice ordförande), Tomas Johansson
(sekreterare), Sten Wikström (kassör), Tord Lantz, Mattias Andersson och Tomas Carlsson.
Revisorer: Erik Fröding och Lars Brolund med Fredrik Gustafsson och Björn Lilja som suppleanter.
Valberedning: Ola Wizén och Jörgen Petersson (sammankallande).
Regionala rapportkommittén (rrk): Björn Lilja (sammankallande), Mattias Gerdin, Clas Hermansson,
Fredrik Gustafsson och Jens Bardtrum.
Inventeringsgruppen: Per Smitterberg, Tomas Carlsson och Clas Hermansson (sammankallande).
Programansvarig: Tord Lantz och därefter Sven-Olof Lundgren.
Medlemsansvarig: Ann Wikström.
Årsmöte och styrelsesammanträden
Årsmötet genomfördes i Visby den 24 februari och 36 medlemmar närvarade. 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 710 (675) medlemmar,
varav 44 (41) ständiga medlemmar (fjolårets siffror inom parantes). Tidskriftsutbyte skedde med 24
föreningar.
Tidskriften
Föreningens medlemstidskrift Bläcku har utkommit med två nummer. Redaktionen har bestått av
Måns Hjernquist, Ola Wizén och Mårten Hjernquist. Mårten stod för formgivning av vårnumret och
Måns för höstnumret. Bläcku har tryckts hos åtta.45 i Sundbyberg.
Hemsida
En ny hemsida har byggts upp under året och lanserades i slutet av året. Uppbyggnaden har gjorts av
Erik Fröding. Webredaktör har varit Ola Wizén fram tills nya hemsidan lanserades då Erik Fröding
fungerat som webredaktör.
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Ekonomi
Styrelsen har följt den ekonomiska strategi som styrelsen tagit fram och som presenterats vid tidigare
årsmöten och även upprättat budget inför verksamhetsåret. En stor planerad utgift har tillkommit i
samband med bokprojektet. Trots detta var det ekonomiska resultatet bra, till stor del beroende av
intäkter från bokprojektet och testamenterat arv från Lars-Åke Pettersson. 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 2015 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 men även t.ex. i Katthammarsvik, vid biblioteket i Fårösund
och i Hemse och Folkhögskolan i Hemse. Huvudfokus är utflykter på Gotland, men regelbundet görs
även resor till andra platser, som i år då vi arrangerade en resa till Dalarna i slutet av mars. Ett antal
exkursionsrapporter har sammanställts i Bläcku och löpande på vår hemsida.
Projekt
Några exempel på projekt som drivits inom föreningen under året.
•

Skåda fåglar på Gotland! Projektet med att ta fram en bok med i första hand
lokalbeskrivningar har slutförts. Boken trycktes i slutet av året och försäljningen kunde
påbörjas i början av december. Projektgruppen har bestått av Clas Hermansson
(projektledare), Per Smitterberg (huvudförfattare), Sten Wikström, Stellan Hedgren (kartor
mm) och Magnus Martinsson (delförfattare).

Skåda fåglar på Gotland!

Gotland är ett av landets fågelrikaste landskap. Året om finns det
mycket att uppleva för alla som tycker om fåglar och natur. Följ
de stora örnarnas flykt, njut av vadarnas myllrande flockar på
sensommarens stränder, eller de mäktiga gåsflockarna på
hösten, och upplev alkornas skränande och doftande
jättekolonier. Därtill har Gotland en alldeles särskild
dragningskraft på östliga och sydöstliga fågelarter
– rariteter som blir något av en krydda i tillvaron.
I boken Skåda fåglar på Gotland! presenteras
100 gotländska fågellokaler – från Sudret
längst i söder till Gotska Sandön i norr.
I flera kapitel ges även tips om hur
man får bäst utbyte av fåglarna
på den vackra ön i Östersjön.

Skåda fåglar
på Gotland!
Per Smitterberg

Gotlands Ornitologiska Förening

•

Gutamålsnamn. En plansch med illustrationer av några gotländska fågelarter tillsammans med
de gotländska fågelnamnen har producerats och placerats i fågeltornen runt om på ön.
Akvarellen har gjorts av konstnären Agneta Engström, Öja efter idé av Arvid Svanborg och
Mattias Andersson.

•

Vinterfågelmatning vid Hällarna och Terra Nova i Visby samt vid en ny plats i södra delarna
av P18 genomfördes båda vintersäsongerna under ledning av Sivert Söderlund. Foderåtgången
var liten då vintersäsongen var mild med endast kort tid med snötäckt mark. Utfodringen sker
med diverse frön, talg, jordnötter, späck och frukt.
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•

Fågeltorn: Föreningens fågeltorn på västra stranden av Paviken är i stort behov att
renovering varför vi tillfrågat en entreprenör för ett kostnadsförslag. Ett alternativ är att ta bort
övervåningen med huset och spara nedre vången som en plattform.
Vi planerar för ett fågeltorn vid Stainhagar på fastigheten Odvalds i Fide och har under året
haft kontakter med arvingarna till Stainhagar i Fide och fick besked om att fastigheten skulle
säljas. Nya ägare tillträdde 1:a december och vi har haft första kontakt med dessa.

•

Fågelholkar: 16 holkar för härfågel har konstruerats och placerats runt om på ön, genom
Sven-Olof Lantz försorg.

Inventeringar
Lagholmen, Fårö inventerades åter 2015 på uppdrag av Länsstyrelsen i enlighet med tidigare uppdrag.
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 våtmarksinventeringen, 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 70
fåglar ringmärktes. Sångsvan inventerades i januari som del i Wetland Internationals internationella
program.
Fågelrapportering
Närmare 100 000 fågelrapporter från drygt 500 rapportörer under 2014 bearbetades av RRK under
året. Rapporteringen är en viktig del i fågelövervakningen och en kvalitetsgranskad sammanställning
publicerades traditionsenligt i höstnumret av Bläcku.
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.
Media
Föreningen och verksamheter har i flera olika sammanhang figurerat i lokal media under året.
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.
• GOF:s styrelse har en representant i den arbetsgrupp som SOF:s styrelse utsett för att utreda
databasen Svalan, vars arbete avslutades under året.
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.
Tack
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som på olika sätt har engagerat sig i föreningen och för fåglarna!
Januari 2016
Styrelsen
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