Protokoll fört vid årsmöte med Dalslands Ornitologiska Förening
den 14 mars 2014 i Bibliotekshallen, Mellerud
Ordförande Björn Höök hälsade de 21 årsmötesdeltagarna välkomna.
1. Till att leda årsmötet valdes Björn Höök. Roger Gran blev mötessekreterare.
2. Till justeringsmän valdes Daniel Kockum och Nils-Gunnar Olsson.
3. Mötet ansågs vara utlyst i behörig ordning då det hade utannonserats i Natur på Dal
nr. 2/2013, på föreningens hemsida samt på mejlinglistan Dalslandsskådarn.
4. Verksamhetsberättelsen samt redovisningen av räkenskaperna godkändes. Behållningen
per 2013-12-31 var 25.614 kr.
5. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.
6. Mötet beviljade föregående års styrelse full ansvarsfrihet.
7. Styrelsen omvaldes i sin helhet enligt följande:
Ordförande:
Björn Höök,
Vice ordförande: Per Undeland
Kassör:
Åke Gustavsson,
Sekreterare:
Roger Gran
Ledamöter: Björn Danielsson, Kent-Åke Gustavsson, Monika Koch, Monika Svensson,
Patrik Wallman och Tage Kyrk.
8. Till revisorer omvaldes Sten Torstensson och Bertil Larsson.
9. Som valberedare med stöd av övriga styrelsen, utsågs Tage Kyrk.
10. Val av rapportkommitté förrättades enligt följande: Göran Cederholm, Per Undeland,
Håkan Krave och Michael Egerzon.
11. Mötet bestämde att årsavgiften för 2015 ska vara oförändrad, dvs 150 kronor för
fullbetalande medlem och för familjemedlem 25 kr/år.
12. Ärenden som styrelsen förelagt årsmötet:
a) Till föreningens representant vid SOF:s årsmöte i Kalmar, valdes Per Undeland.
b) Riksinventeringsart för 2013 var fiskgjusen. Föreningen har fått in rapporter från 32
personer med uppgifter över häckningsplatser. Roger Gran har utarbetat en slutrapport
för DOF:s räkning och skickat till SOF.
c) Per Undeland i rapportkommittén tog upp frågan om underkända fågelfynd i
rapporteringssytemet Svalan och känsligheten i detta. Han betonade vikten av självkritik
innan man rapporterar sina fynd. Man måste vara beredd på att få sina fynd granskade.

Flera fynd underkänns bl.a för att tidpunkten för fyndet inte överensstämmer med den
normala för artens ankomst till landet. Exempel finns på rapporter av bivråk i april när
artens normala ankomst är i senare delen av maj.
13. Inga skriftliga förslag från medlemmarna hade inkommit till styrelsen inför årsmötet.
14. Inga övriga förslag från medlemmarna hade inkommit till styrelsen.
15. Övriga frågor. Ulla Korp undrade om det finns någon ny riksinventeringsart utsedd för
2014. Svaret var att ingen art är utsedd. En annan fråga blev då om DOF ska utse
någon lämplig inventeringsart för Dalsland. Per Undeland tog då upp exempel ur
boken ”Hur många”, där stora avvikelser finns mellan författarna och
rapportkommittén/DOF i synen på antal par för olika arter i vårt landskap. En art som
nämndes särskilt var stenskvättan, där differensen var extremt stor och där vi behöver
få en bättre bild över numerären. Andra möjliga inventeringsarter som nämndes var
mindre strandpipare, backsvala och ljungpipare. Styrelsen lovade ta upp frågan till
diskussion och återkomma med information.
Ulla Korp hade noterat att sittgruppen vid den s.k Skådarkullen vid Bergs mader hade
försvunnit. Björn Höök kunde informera om att sittgruppen tagits bort pga av
betesdjurens framfart och att det har renoverats och flyttats till tornet vid Holmsåns
mynning.

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.

Åmål den 15/3 2014

……………………………..
Roger Gran, mötessekreterare

Justeras: ………………………….
Daniel Kockum

…………………………………
Nils-Gunnar Olsson

