Motion till årsmöte i Östra Smålands Ornitologiska Förening 2017-04-02:
Bildandet av Smålands Ornitologiska Förening
Förslag
Vi vill att Östra Smålands Ornitologiska Förening (ÖSOF) går samman med Kronobergs
Ornitologiska Förening (KOF) och tillsammans med Jönköpings län bildar ”Smålands
Ornitologiska Förening”.

Motivering
På initiativ, och inbjudan från KOF, samlades 16 personer till en träff i Vetlanda lördagen
den 4 mars. De representerade KOF, ÖSOF, Jönköpings län, SOF-BirdLife samt några
lokalklubbar från F-, G- och H-län. Även representanter från Rrk i G-län och F-län var
närvarande. Samtliga närvarande vid mötet var positiva till ett samgående och bildandet av
”Smålands Ornitologiska förening”.
Fördelar med att genomföra ett samgående:
•

•

•

•

Naturligt att en regionalförening omfattar ett landskap (vilket är den generella
uppdelningen i landets samtliga regionalföreningar). Landskapen ändras inte,
eftersom de inte är administrativa enheter. Regioner och län kommer att ändras.
De regionala Rrk för respektive län föreslås blir kvar, liksom kommittéer som
handlägger naturskyddsfrågor och dylikt, om Smålands Ornitologiska Förening bildas.
En förening, en tidskrift, en hemsida, en facebooksida och fler medlemmar stärker
ekonomin, och pengar kan gå till fågelskyddsarbete och till medlemsvärvning.
Idag går medlemsavgifterna helt till att täcka kostnaderna för tidskrifterna, och för
ÖSOF räcker inte medlemsavgifterna till.
Idag har KOF 240 medlemmar och ÖSOF 110 medlemmar.
Medlemmar i SOF-BirdLife har i dag fördelningen: G-län 391 medlemmar, F-län 548
medlemmar och H-län 515 medlemmar. Med en ny regionalförening, enligt modell
Kedjan (arbetsnamn för en ny organisation där den enskilde medlemmen alltid
automatiskt är medlem i både regional och nationell förening) finns alltså i dag ett
medlemsunderlag på 1450 medlemmar. Den nya organisationen skulle bestå av
riksföreningen, SOF-BirdLife och de regionalföreningar som ansluter sig.
I vårt landskap skulle detta innebära en förening med förmodligen mer än 1500
medlemmar, då man kan anta att i den nuvarande medlemsskaran på 240 KOF- och
110 ÖSOF- medlemmar också finns flera som i dag inte är medlemmar i SOF-Birdlife.
Det skulle då bli den fjärde största regionalföreningen i SOF-BirdLife efter Skåne,
Stockholm och Göteborg. Den skulle ha avsevärt större möjligheter att påverka
ärenden inom fågelskydd i exempelvis Kalmar län, än våra nuvarande 110
medlemmar i ÖSOF.
I dag finns det ingen regionalförening i Jönköpings län, och då saknar man
representation på SOF-BirdLifes årsmöte, sedan de nya stadgarna antagits. Det
innebär att man i dag inte har rösträtt som enskild medlem, utan bara genom en
representant från en regionalförening. Behovet är därför stort av att bilda en
regionalförening där även Jönköpings län ingår. Vi tycker att det skulle se konstigt ut
och vara helt fel, om man bildar ett Smålands Ornitologiska Förening där bara
Kronoberg och Jönköping skulle ingå.

•

•

En gemensam tidskrift för landskapet Småland, ”Fåglar i Småland”, där de tre länen
kan ansvara för innehållet i var sitt nummer, men där redaktör och ansvarig utgivare
tar det övergripande ansvaret. Nummer fyra omfattar den årliga fågelrapporten från
landskapet Småland. En tidskrift med fyra nummer per år, hög kvalitét och
regelbunden utgivning.
Ett större antal medlemmar, vilket ger bättre underlag vid val av styrelsemedlemmar
och redaktionsmedlemmar, till den gemensamma tidskriften, samt större möjligheter
att påverka landskapets kommuner och myndigheter i naturskyddsfrågor och dylikt.

Avslutning
Vi förutsätter, att denna motion, via styrelsen, kommer att delges samtliga medlemmar i
föreningen ÖSOF, för möjlighet till yttrande och synpunkter.
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