OSKARSHAMNSBYGDENS
FÅGELKLUBB

Tranorna är bara några månader bort. Foto: Åke Nilsson
Medlemskap i OBF - Oskarshamnsbygdens Fågelklubb kostar 50 kr. Pengarna sätts in på bankgiron. 5181-8615.
Glöm inte att skriva namn. Övriga frivilliga bidrag kan
också sättas in på ovanstående bankgironummer

Om du vill bli medlem i regionalföreningen ÖSOF, Östra Smålands Ornitologiska Förening, så kan du sätta in 150 kr på bankgironr.: 5174-0983 . Du får tidskriften Fåglar i östra Småland
som utkommer med tre nummer i fyrfärgstryck per år.

OBF samarbetar med

Vår - och sommarprogram 2018

Vinter eller inte, det är frågan...

Fågelcirkel våren 2018

Oavsett om det kommer snö och/eller kyla kommer vintern
bli kort, halva vintern är ju snart passerad. Det betyder att
vårfåglarna snart är tillbaka, men vintermånaderna är underskattade. Det finns mycket att titta på även mitt i vintern. Första programpunkten kan kanske ge något oväntat?
Att lära sig fåglar gör man bäst tillsammans så följ med ut
och njut av fåglarna.

Det blir en fågelcirkel även denna vår, under april-maj. Sex
ggr som tidigare år, med favoriterna Ryningen, Strömsrum
och Saltor på programmet. Kanske en promenad längst ut
på Oknö? Nya och gamla deltagare hälsas välkomna. Vardagskvällar gäller, utom sista gången, då vi tar en söndagsförmiddag runt 20 maj. Meddela gärna om det är någon
kväll i veckan som inte passar! Frågor och anmälan till:

Titta in på OBF:s hemsida,

Leon Axelsson Widén
leonaxelsson@gmail.com
0491/16205 eller 073-6798879

http://oskarshamnsbygdensfagelklubb.wordpress.com/, där kan

du hitta intressant information om ex. lokalbeskrivningar
och aktuella fågelobservationer.
Klubbens ungdomar, upp till 18 år, åker som vanligt gratis
på våra exkursioner. Milpriset som betalas till föraren är 17
kronor.

Åke och Johan, programkommittén

OBF:s styrelse

SMS-grupp
Våren 2015 startade några i OBF en SMS-grupp, för att
med kort varsel kunna meddela varann när lite ovanligare
fåglar dyker upp i våra trakter. Vi kan även använda funktionen, för att tala om huruvida man tänker åka ut, och vill
ha sällskap, t.ex: ”I morgon åker jag till Ryningen vid 8tiden, vill nån följa med?”

Ordf.: Jan Brenander tel. 0491 - 816 79
Sekr.: Hans Bohlin tel. 0491 - 152 85
Kassör: Thomas Samuelsson tel. 070-2471800
Urban Rundström tel. 0491- 760 418
Magnus Lanner tel. 0491 - 109 65
S-Å Johansson tel. 0491-70598
Suppleant:
Agneta Andersson tel. 070-5166288

Det går även att meddela att gynnsamt väder råder för något speciellt: ”I kväll är det klart och nästan vindstilla. Bra
tillfälle att lyssna efter ugglor!”, ”På onsdag blir det fina
sträckvindar vid Stångehamn!”. Upptäcker man något lite
mer ovanligt, skickar man naturligtvis ett SMS till gruppen.
Glada tillrop och hälsningar får vi köra i ett annat forum.
Här handlar det om fåglar.

Programkommitté: Åke Nilsson och Johan Eriksson

Vill du vara med? Hör av dig till Hans Bohlin, så hjälper
han dig att komma igång!
Tel: 070-661 5285, e-post: hans.bohlin59@gmail.com
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Kronobäcks våtmark och Strömsrum lörd. 14 april
Nu är våren kommen och många vårfåglar finns på
plats. Följ med och se många spännande arter.
Samling: IK-grillen kl. 07.00 och 07.30 Irenes gatukök
i Mönsterås, tillbaka ca 12.00.
Ledare: Oscar Nordahl 073-3325670 och
Leon Axelsson Widén 073-6798879
Anmälan sker senast en dag före exkursionen

Mörlunda/Bockara söndagen den 29 april
Nu sjunger lövsångaren och några svalor är på plats. Vi
kanske kan höra någon gök?
Samling: IK-grillen 07.00, tillbaka ca 12.00
Ledare: Hans Bohlin tel. 0491-152 85 och Jan Brenander tel. 0491-816 79
Anmälan sker senast en dag före exkursionen

Fågelskådningens dag, Målsjön söndagen den 6 maj
OBF bjuder på aktiviteter runt sjön. Kom med på någon vandring för att njuta av våren på riktigt. Den första göken ska vara på plats och sångarna sjunger för
fullt. Någon eller några svalor av flera arter flyger säkert över sjön. Nu är alltså många vårfåglar på plats
och Fågelklubben är också på plats från 06.00 till
11.00. Samling: Målsjön, Röstorp utanför Kristdala

Hycklinge hage söndagen den 27 maj
Följ med på en närexkursion och träna lite läten. Nu är
det många olika arter som sjunger och lite hjälp av mer
rutinerade skådare är aldrig fel.
Samling: IK-grillen 06.00, tillbaka ca 11.00
Ledare: Johan Eriksson 0705428166 och Jan Brenander tel. 0491-816 79

Ödängla söndagen den 10 juni
Nu är samtliga häckande arter på plats och många arter
har haft ute sina ungar sedan länge. Vi tittar ut över havet och spanar av kulturlandskapet ute på Ödängla. I
juni är det mesta möjligt...
Samling: IK-grillen kl. 06.00 och 06.30 Irenes gatukök
i Mönsterås, tillbaka ca 12.00.
Ledare: Pär Gullstrand 070 - 5829157 och Agneta Andersson 070-5166288
Furön söndagen den 5 augusti
Tillträdesförbudet är borta efter 1 aug., vilket gör att vi
kan röra oss över hela ön. Nu är vadarsträcket på topp.
Kom med och se de arktiska och norrländska vadarna i
sommardräkt. Nu är det nästan bara adulta fåglar som
kommit. Det gör det betydligt lättare att känna igen de
olika vadararterna. Det finns förstås mycket annat att
titta på, både fåglar, växter och insekter. Det går bra att
låna flytväst.
Samling: IK-grillen kl. 06.00, tillbaka ca.13.00
Ledare: Åke Nilsson tel. 0704614938
Anmälan sker senast en dag före exkursionen

Vånevik lördagen den 25 augusti
Fladdermussafari med Espen Jensen, samarrangemang med Stranda Naturskyddsförening.
Samling: Kasernen, Flatmejselvägen 2 i Vånevik kl.
19.00
Pris 200 kr. En god fika ingår i priset. Gratis för barn
under 12 år i sällskap med betalande vuxen.
Anmälan senast 20 augusti till Agneta Andersson 0705166288 eller Jan Brenander tel. 070-3265809.

Anmälan sker senast en dag före exkursionen
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Årsmöteskallelse
Härmed kallas till årsmöte i Oskarshamnsbygdens fågelklubb söndagen den 4 mars 2018 kl 16.00 - 19.00
Plats: Villa Shalom vid Homhällevägen
Dagordning för årsmöte med OBF
§1

Mötet öppnas.

§2

Val av mötesordförande

§3

Val av mötessekreterare

§4

Val av två protokolljusterare

§5

Mötets behöriga utlysande

§6

Godkännande av dagordning

§7

Verksamhetsberättelser

§8

Redovisning av räkenskaper

§9

Revisionsberättelse

§ 10

Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11

Val av ordförande och ledamöter i styrelse

§ 12

Val av revisor och revisorssuppleant

§ 13

Val av valberedning till nästa årsmöte

§ 14

Fastställande av budget

§ 15

Bestämmande av medlemsavgift

§ 16

Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

§ 17

Ärenden som medlemmarna skriftligen tillställt styrelsen senast

Oskarshamn söndagen den 18 februari
Vi kör en stadsnära exkursion med lite trutskådning i
hamnen, en koll i vattnet runt Ernemar, en rundvandring på Fredriksberg m.m.
Samling: IK-grillen kl. 09.00, tillbaka ca.12.00
Ledare: Johan Eriksson 0705428166 och
Åke Nilsson tel. 070-4614938
Anmälan sker senast en dag före exkursionen

Årsmöte söndagen den 4 mars - se separat kallelse.
Ugglor söndagen den 25 mars
Vi åker mot Baggetorp för att höra lite kattugglor och
kanske någon sparv– och pärluggla.
Samling: IK-grillen kl. 19.00, tillbaka ca.22.00
Ledare: Johan Eriksson 0705428166 och
Magnus Lanner tel. 0491-109 65
Anmälan sker senast en dag före exkursionen

en vecka före årsmötet

§ 18

Övriga ärenden (får ej föranleda beslut av årsmötet)

§ 19

Årsmötesförhandlingarna avslutas

Efter årsmötet blir det kaffe, lotterier och föredrag

Larsson kring skärgårdens fåglar.
Hjärtligt välkomna!
Styrelsen OBF
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Kommer häckningssäsongen bli bättre 2018 jämfört med
2017? Är fiskgjusen på plats och jagar över vattnet vid
Kråkerum? Det är många frågor, men vi får snart svar.
Foto:Åke Nilsson
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