Årsmöte 2018 - Kullabygdens Ornitologiska Förening
Onsdag den 7 mars klockan 18.00, Hotell Erikslund, Varalöv.

Dagordning
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän
4. Fråga om mötet behörigen utlysts
5. Verksamhetsberättelsens godkännande
6. Presentation av resultat- och balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Godkännande av resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017
10. Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar
11. Val av ordförande för föreningen för två år
12. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år
13. Val av två styrelsesuppleanter för ett år
14. Val av två revisorer för ett år
15. Val av en revisorssuppleant för ett år
16. Val av ledamöter i valberedning för ett år
17. Fastställande av årsavgift för kommande år. Förslag:
Oförändrat 125kr. Utlandsboende 175kr. Familjemedlem 10kr.
18. Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

Avtackningar, fika, lotteri och bildvisning.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2017
Styrelse
Ordförande

Hans Nordius

Kassör

Annelie Dahlqvist

Vice ordförande

Thomas Terne

Mötessekreterare

Tobias Christoffersson

Styrelsemedlemmar

Anna-Lena Harmsund, Oskar Lindberg, Tommi Sandberg och Jan
Skidell

Suppleanter
Håkan Johansson och Klas Lindell
__________________________________________________________________________
Revisorer

Jonas Nykvist och Lisbeth Westerblad.

Revisorssuppleant

Anders Henriksson

Valberedning

Ulrik Alm och Thomas Svanberg.

Verksamhet
Årsmöte med bildvisning hölls på Maria Parkskolan i Helsingborg den 8 mars, med
ett femtiotal deltagare. Åtta protokollförda styrelsemöten hölls.
Fortlöpande föreningsarbete sköttes av arbetsgrupperna: Program – Medlemsblad –
Fågelskydd – Vindkraft och rovfåglar – Obsplatser – Webb – Fjärilar och trollsländor.
Aktivitets- och reseansvariga, kommunornitologer, fågelmatare och valberedningen
utförde annat viktigt föreningsarbete.
Medlemmar ringmärkte fåglar vid Hasslarps dammar och på Örby ängar. I Hasslarp
genomfördes KOF-dagen/EuroBirdwatch. Vid Fågelskådningens Dag den 7 maj hade
vi funktionärer på Fredriksdal, vid roddklubben i Ängelholm och vid Prästamarken i
Kvidinge. Ett funktionärsmöte, samt ett informations- och diskussionsmöte hölls i
november. Totalt genomfördes ett 30-tal exkursioner och fem inomhusmöten, samt
två långresor med övernattning.

Två 24-sidiga nummer av medlemsbladet Fåglar i Nordvästskåne gavs ut.
Medlemsantalet var vid årsskiftet 434 fullbetalande medlemmar och 177
familjemedlemmar, totalt 611 medlemmar – en ökning sedan 2016 med 20
medlemmar. De senaste fem åren har antalet fullbetalande medlemmar ökat med 84
personer, cirka 25 procent.

Övrig verksamhet


Helsingborgs stad uppvaktades om åtgärder för fågelskydd vid vindkraftverk.



En samlad bild av befintliga och planerade vindkraftverk skapades.



Vid Hasslarps dammar bidrog KOF till renoveringen av en häckningsholme.



En idéutbytesträff med föreningen Byabetan i Hasslarp genomfördes.



En fototävling från gömslena i Hasslarp anordnades.



Ett dialogmöte med föreningen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt hölls.



Internationella Biologiska mångfaldens dag samordnades med en exkursion.



KOF medverkade i den nationella Sjöfågeltaxeringen.



Den nationella Fågelkalendern introducerades.



För SOFBirdLifes etiska regler skapades en lathund.



Vid invigningen av reservatet Pålsjö skog hade KOF guider på plats.



Vid Falsterbo Bird Show deltog KOF-funktionärer.



Vid SkOFs fågelskyddsmöte i Skånes Djurpark var vi representerade.



Vid länsstyrelsens infomöte om Kullaberg och Jonstorp-Vegeå deltog vi.



Till holkuppsättning på Svedberga Kulle gavs bidrag.



Uppdraget som Artväktare för pilgrimsfalkarna i Skåne fortsatte.



Webbsändningen från falkboet fortsatte, nu med valbara klipp.



Hemsidan och Facebooksidan lockade många besökare, nya som gamla.



Styrelsenytt, en flik för info från styrelsen, skapades på hemsidan.

Styrelsen

