
Motion till Landsorts fågelstations förening 

Under de senaste åren har det förts en del diskussioner kring vilken väg Föreningen Landsorts 

fågelstation ska ta för att både klara sig ekonomiskt och samtidigt ha en aktiv medlemsbas. 

Främst har det på senare år handlat om två punkter: uthyrning av stationsbyggnaden och 

anställning av stationspersonal för att kunna ha full bemanning mellan perioden april – 

november (då främst för att kunna upprätthålla en standardiserad ringmärkning under denna 

period).  

Åsikterna kring dessa två punkter har varit delade, med både positiva och negativa 

inställningar till detta. Från den positiva sidan har det framförts att uthyrningen och 

guidningar från personalen varit viktig – om inte nödvändig – för att få ekonomin att gå ihop. 

Att ha anställd personal har även enligt den positiva sidan av gjort stationen mer ”levande” 

samt kunnat upprätthålla en standardiserad ringmärkning – något som varit ett krav från 

ringmärkningscentralen för att få behålla fågelstationens ringmärkarlicens. Från sidan som 

varit skeptisk till dessa förändringar har främsta argument varit att man på många vis 

inskränkt på medlemmarnas plats i föreningen och på fågelstationen genom att hyra ut delar 

av fågelstationen under sommaren och gett husrum åt personal mellan april – november, 

vilket minskat antalet sovplatser från 15 till 12 (8 under sommaruthyrning). Det finns också 

oro att en del medlemmar inte längre kommer ut som en effekt av att vi nu har anställd 

personal.  

Då dessa frågor diskuterats länge och väl, både i styrelsen och mellan föreningsmedlemmar. 

Dock har det ännu inte beslutats om någon fast ståndpunkt kring detta, utan det har lagts på 

styrelsen utan några klara besked från föreningen. Detta har lett till att den delade synen på 

dessa två punkter kvarstått, och att vägen framåt för fågelstationen och föreningen fortsatt 

varit osäker. Då vi nu står i ett avgörande skede rent ekonomiskt (LEADER-projektet går in 

på sista året) och med personal, så tycker jag det är viktigare än någonsin att medlemmarna 

får säga sitt om dessa punkter i en omröstning, där förslaget med majoritet får staka 

föreningens väg framåt. På detta sätt kan förhoppningsvis de delade åsikterna inom 

föreningen försvinna, eller i alla fall minska. 

Jag föreslår: 

Att Föreningen ska fortsätta anställa/arvodera personal vid behov. 

Att Föreningen ska fortsätta hyra ut ett av stationens rum under sommaren i syfte att 

förbättra den ekonomiska situationen hos föreningen. 
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