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Protokoll från riksstämma 2019-04-13--14 
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige  
 
Närvarande: Enligt upprop av regionombud, medlemmar, styrelseledamöter och anställda 
samt representanter för Studiefrämjandet och gäster enligt förteckning.  
 
Tid: Lördag 13 april 9.00 – söndag 14 april 12.00. 
 
Plats: Västerbacken konferens och hotell, Holmsund. 

 
Välkomsthälsning 
 

Björn Johnsson, Länsstyrelsen i Västerbottens län, hälsar välkommen till bygden. Han 
presenterar olika samarbeten med Västerbottens OF och betonar vikten av ett sådant 
samarbete mellan myndigheter och ideella organisationer.  
 

§ 1  Stämman öppnas 
 

Ordföranden Lotta Berg hälsar alla närvarande ombud, medlemmar, styrelseledamöter, 
anställda och gäster välkomna, och förklarar 2019 års riksstämma för öppnad.  
  

§ 2  Val av stämmoordförande och ersättare 
 

Beslut 
 

Riksstämman väljer Lotta Berg till ordförande för stämman. Urban Toresson väljs till 
ordförande för §§ 9–14, §§ 20–27 och §§ 29–32. 
 

§ 3  Val av stämmosekreterare 
  

Beslut 
 

Karin Forsell väljs till sekreterare för stämman. 
 

§ 4  Val av justerare och rösträknare 
 

Beslut 
 

Staffan Åkeby och Bengt Allberg väljs till justerare och tillika rösträknare. 
 

§ 5  Frågan om stämman har blivit utlyst i behörig ordning  
  

Inbjudan med kallelse är utskickad i december. Den är också införd i Vår Fågelvärld samt på 
hemsidan sedan januari.  
 
Beslut 
 

Riksstämman anser att stämman har blivit utlyst i behörig ordning enligt stadgarna. 
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§ 6  Fastställande av röstlängd 
 

Underlag 
 

Röstlängd 2019 upprättad av Lotta Berg efter upprop. Ombud för motsvarande 40 mandat är 
närvarande. Frånvarande är regionalföreningar från Halland, Blekinge och Östra Småland. 
 
Beslut 
 

Riksstämman fastställer röstlängden. 
 

§ 7  Fråga om övriga deltagares yttranderätt 
 

Beslut 
 

Riksstämman beslutar att samtliga närvarande har yttranderätt. 
 

§ 8  Övriga frågor – Information 
 

A. Vinterfåglar Inpå Knuten Stina Rigbäck presenterar: GDPR medförde nya rutiner och 
det innebar något färre deltagare i år jämfört med förra året. 
 

B.  Information från Studiefrämjandet Kent-Ove Hvass presenterar Studiefrämjandet som 
är en opolitisk organisation. BirdLife Sverige var med och bildade den. Det som är fokus 
just nu är Agenda 2030 om hållbarhet, som ska genomsyra verksamheten. 

  

C. Mer om fågelintresset Falsterbo Bird Show: Cirka 5 000 besökare. Pedagogiska dagar 
genomförs där, med Anette Barr som planerare. SkOF och  BirdLife är arrangörer 
tillsammans med Vellinge kommun. Tranfestivalen har ca 50 000 besökare. Svenska 
fågellokaler med webbadress: www.svenskafagellokaler.se där regionalföreningarna lägger 
in information om fågellokaler. Hjälp finns att få; kontakta Stina. Naturens kalender: SLU 
är projektägare. En app finns för Android med ca 75 aktiva i dagsläget. ”Funnen” resp. ”ej 
funnen” rapporteras, kopplat till Artportalen men ”ej funnen” döljs i allmänna 
visningsläget. Bra spridning över landet. Skapa skolskog: Presentation av projektet i 
Leksand som Staffan Müller driver. Målet är att få ut barnen i skogen, bygga holkar, 
fågelbingo, lära om naturen, odla fjärilar. Staffan ställer nu även upp som jourhavande 
fågelskådare per telefon. Dit kan vi hänvisa frågor om fåglar. Det kommer att stå på 
hemsidan. 

 

D. Ottenby fågelstation Lotta presenterar verksamheten och styrgruppen mycket kort. Nytt 
projekt: Förstudie pågår kring möjligheter att skapa ett centrum för zoonotiska infektioner. 
Neus Latorre-Margalef är projektledare. Tanken är att utveckla kurser, samarbeten med 
universitetet, forskning, ta fram lämpliga examensjobb m.m. 

  

E.  Ornis Svecica är BirdLife Sveriges tidskrift som publicerar vetenskapliga artiklar. Den ska 
nu bli digital och vara tillgänglig på BirdLife Sveriges webbplats. Den 11 maj lanseras 
webbplatsen, och tillgången till artiklar blir då gratis för alla.  

 

F.  Niklas Aronsson presenterar Vår Fågelvärld. Utgåvan är nu av kostnadsskäl 6 nummer 
per år. Inplastning kommer av miljöskäl och ekonomiska skäl bara att göras om t.ex. 
bilagor skickas med; uppskattningsvis två nummer per år. Tidningen finns också digitalt. 

  

 
 

http://www.svenskafagellokaler.se/
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G. Presentation från Naturbokhandeln. Markus Tallroth är nu verksamhetschef. 

Naturbokhandeln använder också benämningen Kikarspecialisten. Man har t.ex. 150 
kikarmodeller och ett brett utbud av naturböcker. Webbutiken har ca 1 000 besökare/dag. 
Urban Toresson - ordförande för bolagens styrelser – presenterar Naturbutiken AB, 
Avifauna AB, Stenhusa gård AB. Eva Hjärne, Eva Mattsson, Per-Johan Lööf, Anders 
Laurin sitter i styrelserna. Bolagen ska enligt ägardirektiven skapa ett överskott till 
BirdLife Sverige. Det skickas till holdingbolaget, som beslutar vad som ska göras med 
pengarna. Dessutom mervärde till medlemmarna i form av service och utökade 
naturupplevelser. Fokus på hållbar tillväxt. Lönsamhet ska gå före tillväxt. Mål: 
Avkastning ska uppgå till 5 % av bruttoomsättningen. Tillväxttakt mätt mot brutto-
omsättning: 7 % på fem år. Sätet är i Stockholm, men vi driver verksamheten i Mörbylånga 
kommun. 

 

H. Blandat från kansliet. Förändring där tidigare föreningschefen har slutat. Stina Rigbäck 
är t.f. föreningschef. Stina presenterar kansliet och dess medarbetare. Stenhusafastigheten 
lider av vattenbrist, en fråga där diskussioner nu förs med kommunen. Trots det kommer 
en frukost- och lunchrestaurang att finnas i sommar. 

 

I.  Nya hemsidan VOF har precis kopplat upp sig med sin nya hemsida. Regionalföreningar 
har företräde att ansluta sig, från juni finns möjlighet till uppkoppling av fler dylika. 
Därefter kommer lokalföreningar. 

 

J.  Stämmoseminariet – Vad tar vi med oss därifrån?  
Frida har en kort genomgång. Presentationerna kommer att läggas ut på hemsidan. 
Skillnaden mellan olika lagsstiftningar. Det är bättre att tidigt engagera sig och påverka en 
ny verksamhet än att överklaga i efterhand. Länsstyrelsen använder i hög grad Artportalen 
och det är därför viktigt att rapportera rätt. Viktigt att vi då har grundläggande juridiska 
kunskaper för att hålla stånd mot dem som är duktiga på motsidan. BirdLifes 
regionalföreningar kan få hjälp av Naturskyddsföreningens jurister. 

  

K. Kedjan och nytt medlemssystem – Lägesrapport, frågor och svar. Dennis och Stina 
redogör för läget. Nytt system som är igång men inte helt klart ännu i alla delar. 
Östergötland var först med att ansluta sig till Kedjan. Nu har också Bohuslän, Jämtland, 
Västerbotten och Medelpad anslutit sig. Västmanland har tagit beslut om att ändra 
stadgarna. 20 st. återstår! Kontakta Kjell eller Dennis, de kommer gärna och hälsar på. 

             
§ 9  Styrelsens verksamhetsberättelse 2018 

 

Lotta Berg presenterar verksamhetsberättelsen som är utskickad. Ett antal punkter inom olika 
områden lyfts fram.  
 
Underlag 
 

Verksamhetsberättelse för 2018 från styrelsen  
 
Beslut 
 

Riksstämman godkänner verksamhetsberättelsen 2018. 
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§ 10  Årsredovisning 2018 

 

Eva Hjärne presenterar årsredovisningen, som är utskickad. För föreningen balanseras intäkter 
och utgifter. Avi Fauna AB och Naturbutiken på Öland AB visar på ett underskott på 873 tkr  
bland annat pga. förändringar i ledningen hos föreningen och Naturbokhandeln. Åtgärder är 
på gång för att rätta till det för innevarande år.  
 
Underlag 
 

Årsredovisningen med förvaltningsberättelsen och balans och resultaträkning 2018.  
 
Beslut 
 

Riksstämman godkänner årsredovisningen, som läggs till handlingarna. 
 

§ 11  Revisorernas berättelse 
 

Revisor Jesper Thomelius från REDO berättar om hur revisionen går till. Han tillstyrker att 
årsredovisningens resultat- och balansräkning fastställs för styrelsen och koncernredovisning 
samt att ansvarsfrihet för styrelsen beviljas. Kvarstår gör en del påpekanden om direkta 
åtgärder för styrelsen och ekonomifunktionen framöver. 
 
Underlag 
 

Revisionsberättelsen 
 

§ 12  Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och 
koncernbalansräkning 
 

 Beslut 
 

Riksstämman fastställer resultaträkning och balansräkning samt föreningens 
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. 
 

§ 13  Beslut om fördelning av föreningens resultat mellan olika fonder och övrigt eget kapital 
 

Dennis Kraft redogör för förslag till fördelning av resultatet.  
  
Underlag 
 

Förslag till fördelning av föreningens resultat mellan olika fonder och övrigt eget kapital 
         
Beslut 
 

Riksstämman beslutar enligt förslaget. 
 

§ 14  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2018 års förvaltning 
 

Beslut 
 

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning. 
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§ 15    Eastern Flyways – Vårt internationella arbete  

 

Gunilla Hjort presenterar föreningens arbete med vårt internationella fågelskyddsarbete. Vi 
sätter fokus på Eastern Flyways, det ena av de flyttfågelstråk som våra fåglar använder.  
 
BirdLife International (BLI)-Kaukasusinitiativet är ett exempel. BLI har även ett projekt kring 
illegal fågeljakt som heter Flight for Survival. Flera av våra tättingar blir hårt skattade genom 
illegal jakt. På hemsidan finns mer information om olika projekt.  
               

§ 16  BirdLife Sveriges arbete med hållbarhetsfrågor 
  

Ordföranden Lotta Berg inleder: Hur skådar vi, hur reser vi, hur agerar vi i föreningen och 
bolagen – gruppdiskussioner. Många har hört av sig kring exempelvis resor inom AviFauna. 
 
Ordföranden för styrelserna för AviFauna och Naturbokhandeln, Urban Toresson, redogör för 
hur AviFauna ställer krav på leverantörerna genom avtal. Fågelskyddsfond finns för 
klimatkompensation – ge i stället till att köpa regnskog? Storkgradering finns; kan en 
miljögradering införas? Därefter följer grupparbeten och diskussioner. Vårt synsätt bör 
framgå av resekatalogen, tågresande bör när så är möjligt ersätta flyg och bil, och 
möjligheterna till klimatkompensation genom t.ex. återställande av utdikade torvmossar – 
som släpper ut stora mängder växthusgaser – bör diskuteras.  
  

§ 17  Motion från Jan Sondell, Stefan Thorsell, Magnus Persson, Magnus Friberg och        
Sören Lindén angående att sluta med lärkrutor  
  

Jan Sondell presenterar motionen och lägger fram ett nytt tilläggsförslag om att anlägga 
lärkvallar. Eva Mattsson presenterar styrelsens svar. 
 
Underlag 
  

Motion från Jan Sondell med flera att sluta med lärkrutor  
Styrelsens svar på motionen 
 
Ordförande frågar stämman om motionen ska antas eller avslås. 
 
Beslut 
  

Ordföranden finner att riksstämman har avslagit motionen. Styrelsen tar med sig frågan om 
lärkvallar. 
 

§ 18    Motion från Gotlands OF, Ångermanlands OF, Föreningen Sörmlands Ornitologer och 
Stockholms OF angående skyddsjakt  
  

Måns Hjernquist Gotlands OF informerar om selektiv jakt av gråtrut där BirdLife Sverige har 
ansökt inom projekt skräntärna att inom kolonier av skräntärnor bedriva selektiv jakt för att 
skydda dem mot predation. Måns framhåller vikten av att informera och diskutera med 
regionalföreningarna innan ansökan. Dessutom bör BirdLife återta ansökan för innevarande 
år. Kjell Carlsson informerar om styrelsens svar. Jakten handlar främst om destruktion av 
enstaka trutägg i skräntärnkolonier. Två yrkanden finns. 
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1. BirdLife Sverige tar i samråd med regionalföreningarna fram riktlinjer för hur våra 

projekt ska bedrivas, med särskilt fokus på eventuella inslag av jakt, och att dessa 
riktlinjer förs in i föreningens Program för fågelskydd och naturvård. 

 

2. Inget aktuellt tillstånd för skyddsjakt utnyttjas av föreningen under 2019. 
 
Underlag 
 

Motion från Gotlands OF, Ångermanlands OF, Föreningen Sörmlands Ornitologer och 
Stockholms OF angående skyddsjakt  
Styrelsens svar på motionen 
 
Ordförande frågar stämman om motionen ska antas eller avslås. 
 
Beslut 
 

Ordföranden finner att riksstämman har bifallit det första yrkandet. Jakt kan gälla både vanlig 
jakt och skyddsjakt och både däggdjur och fågel.  
 

Ordföranden finner att riksstämman har bifallit det andra yrkandet, att aktuellt tillstånd inte 
ska utnyttjas. Det är riksstämmans mening att föreningen på lämpligt sätt ska meddela 
respektive länsstyrelse att vi inte ska utnyttja tillståndet. 
 

§ 19  Motion från Närkes OF angående budget 
             

Anastasia Oliver läser upp Närkes OF motion om budget. Motionären föreslår att årsmötet ger 
styrelsen i uppdrag att från och med år 2020 förelägga riksstämman ett förslag till budget samt 
från och med år 2021 presentera en avstämning av föregående års budget mot utfallet. På sikt 
bör stadgarna ändras så att dessa punkter tas med bland de ärenden som skall behandlas på 
riksstämman. Dennis Kraft presenterar styrelsens svar med avslag.  

 
Underlag 
 

Motionen från Närkes OF om budget 
Styrelsens förslag till svar 
 
Ordförande frågar stämman om motionen ska antas eller avslås. 
 
Beslut 
 

Ordföranden finner att riksstämman har avslagit motionen. 
 

§ 20  Fastställande av arvoden/kostnadsersättningar till styrelsens ledamöter samt revisorer 
 

 Valberedningen föreslår följande: Förtroendevalda utom valda auktoriserade revisorer arbetar 
ideellt. Inga arvoden utgår. Ersättning lämnas för faktiska kostnader i samband med möten 
och uppdrag. Vid användande av egen bil utgår ersättning med skattefritt belopp (för 
närvarande 1,85 kr per km). Förtroendevald kan i undantagsfall få ersättning för förlorad 
arbetsinkomst, när uppdrag inte kan utföras utan att ordinarie inkomst påverkas.  
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Beslut 
 

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 

§ 21 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 
 

Valberedningen föreslår att tolv ledamöter ska ingå i styrelsen för kommande år. 
  

Beslut 
  

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 

§ 22 Val av ordförande 
  

Lotta Berg kvarstår som ordförande fram till riksstämman 2021. 
 

§ 23 Val av styrelseledamöter för perioden 2019–2022 
 

Valberedningen föreslår nyval av Magnus Lundström från Kungälv. 
Valberedningen föreslår fyllnadsval av Kent-Ove Hvass från Skövde.  
Valberedningen föreslår omval av Christer Johansson och Eva Mattsson.  
Magnus och Kent-Ove presenterar sig för stämman.  
 
Beslut 
 

Riksstämman beslutar att välja Magnus Lundström till ledamot på tre år och Kent-Ove Hvass 
till ledamot på två år samt att omvälja Christer Johansson och Eva Mattsson till ledamöter på 
tre år. 

   
§ 24  Val av revisorer på ett år 

 

Valberedningen föreslår omval av Jesper Thomelius som auktoriserad revisor och Mats Hjelte 
som lekmannarevisor, båda på ett år. 

 
Beslut 
 

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 

§ 25 Val av revisorssuppleant för ett år 
  

Valberedningen föreslår Mattias Svensson som ersättare för den auktoriserade revisorn och 
Anders Belfrage som ersättare för lekmannarevisorn. 
 
Beslut 
 

Riksstämman beslutar enligt valberedningens förslag. 
 

§ 26  Riktlinjer för valberedningens arbete 
 

Underlag  
 

Förslag till riktlinjer för valberedningen 
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Beslut 
 

Riksstämman beslutar om Riktlinjer för valberedningens arbete med justeringen av en mening 
om styrelsens sammansättning 2018 som stryks. 
 

§ 27 Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år 
  

Under diskussionen framkommer önskemål om att valberedningen ska ha en öppen och 
transparant nomineringsprocess i framtagande av kandidater. Valberedningen efterlyser själv 
fler inspel från regionalföreningarna kring lämpliga kandidater. 
 
Beslut 
 

Stämman beslutar om omval av Sara Elg, Bert-Ove Lindström och Peter Berglin, 
sammankallande.  
 

§ 28     Jubileumsåret 2020 – diskussioner 
 

Nästa år är det jubileumsår, 75 år. Hur ska det firas och uppmärksammas?  Ordföranden ber 
om förslag. Några av de förslag som kommer fram är Vår Fågelvärld med tillbakablickar, 
jubileumslogga, jubileumsbakelse. 

 
§ 29 BirdLife Sveriges övergripande verksamhetsriktlinjer 2020–2025 

 

Förslaget innehåller bland annat följande punkter. 
 

A.  Ett starkt fågelskydd och förbättrad naturvård  
  1. Vårt program för fågelskydd och naturvård är välkänt och används.  
  2. Vi har verksamhet inom alla våra definierade naturmiljöer.  
  3. Vi stödjer och deltar aktivt i BirdLife Internationals projekt och arbetsgrupper.  
  4. Vårt fågel- och naturskyddsarbete innefattar generella miljö- och hållbarhetsfrågor.  
  5. Vi arbetar aktivt med myndigheter, organisationer och företag för ett bättre fågelskydd.  

 

B.  Ett ökat intresse för och kunskap om fåglar och natur  
  6. Vi har såväl riksomfattande som regionala och lokala aktiviteter som vänder sig till    

allmänheten.  
  7. Vi arbetar för att fågelintresset ska vara en folkrörelse där alla känner sig välkomna.  
  8. Vi hjälper medlemmar på alla kunskapsnivåer att utveckla sitt kunnande om fåglar och 

natur.   
  9. Vi stimulerat till ökat intresse för fåglar och natur hos nya generationer.  
 10. Vi bedriver och stöder forskning om fåglar. 

 

C.  En stark och engagerad organisation  
 11. Vi är en stark och engagerad organisation med gemensamma mål och visioner.   
 12. Vår organisation med integrerat medlemskap omfattar samtliga regionalföreningar.  
 13. Vi har väl fungerande kommunikation och samarbete mellan styrelser, anställda, 

regionalföreningar och volontärer.  
 14. Vi är proaktiva, syns och når ut med våra budskap och vår verksamhet.   
 15. Vi driver aktiviteter för att öka antalet medlemmar i olika åldrar och bakgrund.    
 16. Vi har en ekonomi i balans och bygger upp ett eget kapital för framtida behov.  
 17. Vi verkar för större resurser till föreningens arbete och för finansiering från flera olika 
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Underlag 
 

BirdLife Sveriges verksamhetsriktlinjer 2020–2025 
 
Beslut 
 

Riksstämman antar förslaget till verksamhetsriktlinjer under 2020.  
 

§ 30 Information om detta arbetar vi med 2019 enligt stämmobeslut 2018 inklusive 
ekonomisk planering 
 

Prioriteringar 2019 är: 
 

Medlemsregister 
Kanslirutiner 
Kedjan 
Medlemsvärvning; strategi och handlingsplan 
Riktlinjer för fågelskydd 
Nätverk och arbetssätt för fågelskyddsarbetet 
Projekt om Östersjöns fåglar 
IBA 
Handlingsplan för påverkansarbete 
Skog; artskydd och FSC 
 
Ordföranden presenterar aktuella pågående arbeten enligt underlag.  
 
Underlag 
 

OH-bilder med presentation av prioritering 2019 
 

§ 31 Fastställande av verksamhetsriktlinjer för nästkommande år 2020, förslag: 
 

• Fortsätta med Östersjöns fåglar 
• IBA 
• Handlingsplan påverkansarbete 
• Skog; artskydd, FSC, Fågelskydd i skogsbruket 
• Berguvsinventering 
• Artportalen och rapportering i denna 
• Samordning volontärer 
• Plan för media och kommunikation baserad på den strategi som ska tas fram 
• Årsplan o strategi för pengainsamling, olika projekt, barndagar. 
• Väl fungerande ekonomihantering, attestrutiner, ekonomiuppföljning o medlemsservice. 
• Medlemsvärvning; strategi o handlingsplan 
• Öka servicen kring medlemsregister och hemsida 
• Vi är en aktiv arbetsgivare 
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Efter presentation av Lotta kommer förslag om att ta med jordbrukslandskapets fåglar som 
arbetsområde. 
 
Underlag 
 

Förslag till verksamhetsriktlinjer för 2020 
 
Beslut 
 

Riksstämman beslutar att fastställa verksamhetsriktlinjer för 2020 med tillägg av 
jordbrukslandskapets fåglar.  
 

§ 32 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år 2019 
 

Styrelsen föreslår följande årsavgifter för ordinarie medlemmar: 
 

• Medlem med VF 330 kr 
• Familjemedlemskap med VF 390 kr 

Familjemedlemskap innebär att alla som är bosatta  
i samma bostad är medlemmar; enbart med en VF. 

• Ungdomsmedlem t.o.m. 25 år med VF 165 kr 
• Medlem genom regionalförening     0 kr 
• Medlem genom integrerad regionalförening     0 kr    
• Familjemedlem genom regionalförening  0–100 kr 
• Stödjande medlem  1 200 kr/år; 100 kr/mån 

 
Beslut 

 

Riksstämman antar styrelsens förslag till medlemsavgifter för 2020.  
            

§ 33 BirdLife Sveriges program för naturvård och fågelskydd  
 

Kjell Carlsson och Åke Pettersson presenterar programmet. Uppmaningen är att använda och 
sprida den till myndigheter m.fl. Diskussion hur det ska tryckas eller tillgängliggöras på nätet. 
 

§ 34 Grön infrastruktur 
 

Gunilla Hjorth och Christer Johansson presenterar vad ”grön infrastruktur” innebär. 
Fragmentering av landskapet skapar barriärer och utarmning. Viktigt att få kvarvarande 
områden att hänga ihop. Exempel på arter är tjäder, mindre hackspett, lavskrika och tretåig 
hackspett.  
 
Underlag 
 

Presentation av Grön infrastruktur  
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§ 35 Jakttidsberedningen 

 

Lotta presenterar en sammanställning som tagits fram av Anders Wirdheim. Regional-
föreningar kan lämna synpunkter direkt till Anders. Ingen jakt under häcktid eller på kraftigt 
minskande populationer samt totalt blyförbud. Vi är inte oroliga för skarven vad gäller antalet, 
utan för det sätt jakten utförs på och dess effekt på andra arter. Etiska frågor om metoder. 
Regionföreningarna uppmanas att fortsätta bevaka frågan och komma med inspel. 
 
Underlag 
 

Sammanställning av Anders Wirdheim 
 
§ 36 Nationella inventeringar berguv och backsvala 

 

Kjell Carlsson presenterar berguvinventering. BirdLife har inte återinfört riksinventeringar 
enligt den gamla modellen, men kommer likväl emellanåt att lyfta fram specifika arter i olika 
inventeringsprojekt. När det gäller berguv hade vi medel över som inte använts för märkning; 
i stället använder vi dem nu för inventering. Åke och Kjell är styrgrupp. Tomas Birkö är 
samordnare. Referensgrupp om 10 personer som tidigare deltagit i inventeringar. Jämförelse 
med 2008–2009. Data har börjat komma in, fortsätter 2020. Årets preliminära resultat: Från 
Norrland ser det allvarligt ut (1/4 av förra resultatet i Norrbotten). Sprid mailadressen  
riksinventeringberguv@birdlife.se  Artportalen är dock huvudredskapet. När det gäller 
backsvala så driver Bengt Lignell det projektet på eget initiativ. Han har fått 25 000 kr från 
BirdLife Sveriges fonder för att själv göra en nationell inventering, med stöd av lokala krafter. 
Vill ha kontakt med regionerna, och höra om befintlig kunskap om kolonier. 2019 kommer 
han att kontakta regionalföreningarna. 2020 planerar han att besöka alla större kolonier i  
landet. Prata med markägare etc. Vill ha koll på alla kolonier i Syd- och Mellansverige samt 
majoriteten i Norrland. Har inventerat Sörmland, Uppland och Stockholms län. 
 

§ 37 Landsdelsmöten hösten 2019 
 

Dennis Kraft informerar om datum för landsdelsmöten: 9–10 november i Norrland,  
23–24 november i Götaland samt 30 november–1 december i Svealand. 

 
§ 38 Hur blev riksstämman? 
 

Bra möte med god stämning. Bra utskick i förväg. Stinas presentationer via dator var bra. 
Ljudnivån i lokalerna för matserveringen var lite väl hög. Bord saknades till många i 
föreläsningssalen. Ett önskemål lyftes om att obligatoriska punkter dras i ett svep och övriga 
information m.m. för sig, men också röster för att inte göra på det sättet utan att fortsätta 
varva formalia och informationspunkter.  

 
§ 39 Jubileumsstämma 2020 i Stockholm 
 

Tomas Viktor Stockholms OF hälsar alla välkomna till Färingsö på Sånga-Säby den 24–26 
april 2020. 
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§ 40 Tack till organisationskommittén 
      

Lotta tackar organisationskommittén från Västerbottens OF som anordnat årets riksstämma 
med var sin present. 

 
§ 41  Stämman avslutas 

  

Ordföranden tackar de närvarande för visat intresse och engagemang på riksstämman och 
förklarar det för avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Karin Forsell     
 
 
Justeras:   Justeras  
 
 
 
 
Staffan Åkeby  Bengt Allberg 
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