
 

ÅRSMÖTE 2021 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING 

 
Söndagen den 14 mars 14.00  

Utomhus, ”flaggstångsängen”, Utvälinge 
 

 
DAGORDNING 

 

1.         Mötet öppnas 

2.         Val av mötesordförande 

3.         Val av mötessekreterare 

4.         Val av två justeringsmän 

5.         Fråga om mötet behörigen utlysts 

6.         Verksamhetsberättelsens godkännande  

7.   Presentation av resultat- och balansräkning  

8.   Revisorernas berättelse 

9.   Godkännande av resultat- och balansräkning  

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2020 

11. Valberedningens förslag presenteras 

12. Val av kassör för två år 

13. Val av tre ordinarie styrelseledamöter för två år 

14. Val av två styrelsesuppleanter för ett år 

15. Val av två revisorer för ett år 

16. Val av revisorssuppleant för ett år 

17. Val av ledamöter i valberedning för ett år 

18. Fastställande av årsavgift för kommande år. 

19. Förslag som skriftligen tillsänts styrelsen 

20. Övriga frågor  

21. Mötet avslutas 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

KULLABYGDENS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2020 

 

Styrelse 

Ordförande Thomas Terne  

Kassör  Annelie Dahlkvist 

Vice ordförande  Oskar Lindberg  

Medlemsansvarig  Karl-Erik Söderqvist 

Mötessekreterare  Anna-Lena Harmsund  

Styrelsemedlemmar  Tommi Sandberg, Lars Forsén, Jan Skidell   

Suppleanter Håkan Johansson, Lisbeth Lund 
__________________________________________________________________________ 

Revisorer  Lars-Bertil Nilsson, Jonas Nykvist 

Revisorssuppleant Anders Henriksson  

Valberedning  Ulrik Alm, Liselotte Andersson och Thomas Svanberg 

 

Verksamhet 

KOF firade 50-årsjubileum. En jubileumsdekal som klistermärke trycktes och delades ut 

till medlemmar. Planerade festligheter med gemensam middag för alla medlemmar 

sköts upp på grund av rådande Corona-pandemi.  

Årsmöte med bildvisning av Alf Petersson hölls på Hotell Erikslund den 4 mars, med 62 

deltagare. Coronapandemin slog därefter till med all kraft i vårt land och påverkade 

föreningsaktiviteterna under resten av året. Framför allt drabbades måndagsexkursioner, 

medlems- och funktionärsmöten som ställdes in, liksom innekvällar med föredrag och 

bildvisning. Totalt genomfördes 12 exkursioner och andra uteaktiviteter, dock under 

strikta former med hänsyn till smittorisken för Covid-19. Nya evenemang som uppskattats 

bland våra medlemmar är inbjudningar till guideledd skådning på utvalda lokaler längs 

”Örnrundan” samt repris på Lusseskådning vid plattformen, Stureholms våtmark. Ett av 

evenemangen sammanföll med EuroBirdwatch20 den 4 oktober.  
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Medlemmar ringmärkte fåglar under sommar och höst på Örby ängar och vid Hasslarps 

dammar. Livesändningar från ringmärkningen i Hasslarps lades ut på föreningens 

Facebooksida. Föreningskvällar med bildvisning anordnades vid två tillfällen, i sam-

arbete med Studiefrämjandet, innan Coronapandemin satte stopp för inomhus-

aktiviteter. Vid Fågelskådningens Dag den 3 maj hade vi funktionärer på plats på 

Fredriksdal. 

Nio protokollförda styrelsemöten genomfördes under året, varav möten som genom-

fördes under hösten hölls som videomöten via Teams. Viktigt föreningsarbete sköttes 

av arbetsgrupperna: Program – Medlemsblad – Fågelskydd (inklusive vindkraft och 

rovfåglar) – Webb – Fjärilar och trollsländor.  Annat viktigt föreningsarbete utfördes 

av aktivitetsansvariga, kommunornitologer, fågelmatare och valberedning. KOF-

dagen vid Sandön, för föreningsmedlemmar och allmänhet, genomfördes den 13 

september och var välbesökt.  

Två nummer av medlemsbladet Fåglar i Nordvästskåne gavs ut. Medlemsantalet var 

vid årets slut 429 fullbetalande medlemmar och 170 familjemedlemmar. Totalt 599 

medlemmar, vilket är i nivå med föregående års (2019) medlemsantal.  

Övrig verksamhet  

 En ny hemsida för KOF utarbetades och lanserades på webben. 

 Markberedning och stängseluppsättning inom ett avgränsat område på 

Sandön för gynnande av häckning av vadare och tärnor. 

 Skogsgruppen inventerade Tursköpsskogen.med avseende på fåglar. 

 Länsstyrelsen: samrådsärende för avverkning i Tursköpsskogen till förmån för 

skogsbete. Myndighetskontakter och remissvar, samarbete med 

Naturskyddsföreningen för att få skogen skyddad. 

 Länsstyrelsen: översyn av föreskrifter och ordningsregler avseende natur-

reservaten inom Höganäs kommun. Remiss hanterad av kommunornitologen 

på uppdrag av styrelsen. 
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 Länsstyrelsen: Reviderad skötselplan för naturreservatet Rååns dalgång. 

Synpunkter framförda till Länsstyrelsen via SkOF som fått ärendet på remiss. 

 Länsstyrelsen: samrådsärende om anläggande av solcellspark mellan 

Svedberga och Tursköp. Remissyttrande inskickat. 

 Länsstyrelsen: fråga om kunskapsunderlag inför översyn om marint områdes-

skydd för Öresund. Synpunkter från KOF översända.  

 Ingripande mot planerat trail-lopp Torekov – Båstad för att i bansträckningen 

vid Hovs Hallar avvärja hot mot fågellivet. 

 Engagemang mot företeelsen ”farmade gräsänder” för att få till stånd en 

reglering av uppfödning, utsättning och jakt. 

 Engagemang i Helsingborg kommuns projekt om holkuppsättning i parker och 

grönområden. 

 Kontakter med BirdLife Sverige/SkOF för överföring av hemsidans 

fågellokalbeskrivningar till en nationell databas; svenskafagellokaler.se. 

 Bevakning och ingripande i flera skogsavverkningar som hotar värdefullt 

fågelliv. 

 Bevakning och publicering av uppgifter om fåglar som rapporterats döda inom 

vindkraftsparken Rögle-Västraby. 

 Uppdraget som artväktare för pilgrimsfalkarna i Skåne fortsatte. 

 Idogt arbete från webbgruppen att uppdatera och skapa inlägg på vår 

Hemsida och Facebooksida som lockat många besökare. 

 
 
 
Styrelsen 


