Styrelsens kommentar - Motion till Landsorts fågelstations förening

Styrelsen har tagit del av motionen och vill överlåta till medlemmarna/årsmötet att ta ställning i de
två frågorna. Styrelsen vill dock kommentera motionen samt förtydliga frågeställningarna på så sätt
att eventuella debatter på årsmötet förenklas och att det klart framgår för medlemmarna vad det är
de röstar på.
Det är korrekt som motionären uttrycker; det har förts diskussioner i frågor såväl rörande ekonomi,
verksamhetens inriktning framåt som hur föreningen ska öka antalet medlemmar samt hur
medlemmarnas engagemang i föreningen och på stationen ska ökas.
Motionären har två yrkanden;
a) Att Föreningen ska fortsätta anställa/arvodera personal vid behov.
b) Att Föreningen ska fortsätta hyra ut ett av stationens rum under sommaren i syfte att
förbättra den ekonomiska situationen hos föreningen.

Styrelsens kommentarer
Motion a). Standardiserad ringmärkning är inte ett krav för ringmärkarlicens, detta klargjordes i ett
möte med RC, Thomas Wenninger och representanter ur styrelsen.
Styrelsen har tidigare beslutat att verksamheten 2021 ska försöka bedrivas med hjälp av frivillig
personal. Den ”frivilliga” personalen skulle också kunna erbjudas någon typ av arvode. Dock skulle
verksamheten inte drivas som de senaste åren, då denna form mött kritik från medlemmarna.
Styrelsen har gjort ett gediget arbete i att söka frivillig personal både i eget medlemsregister samt
genom utskick och annonser. Aktiviteterna har dock inte givit önskat resultat, med andra ord att
bemanna med frivilliga krafter är en utmaning.
Motionen ”Att Föreningen ska fortsätta att anställa/arvodera personal vid behov” ser ut att bygga på
att stationen alltid ska vara bemannad på ett eller annat sätt. Inte enkom för ringmärkning men
också för att sköta bokningar, guidningar och sträckräkning. Styrelsen menar därför att motionen ska
tolkas som att den ställer två alternativ mot varandra ”frivilliga krafter och låg eller ingen
bemanning” och ”inhyrd personal och full eller bra bemanning ”, dvs att ordet ”behov” ska förstås
som ”om det behövs för att kunna ha daglig bemanning under vår och höst”
Motion b). Stadgarnas 1§ klargör att föreningen ”…har till ändamål att bedriva
fågelstationsverksamhet på Öja med omnejd”. Styrelsen vill i sammanhanget poängtera att detta är
föreningens absoluta målsättning. I undantagsfall kan stationen eller delar av den hyras ut till extern
part så länge det är till gagn för verksamheten och under förutsättning att uthyrningen inte inverkar
menligt på egen verksamhet. Med detta sagt kan inte vem som helst hyra rum på stationen,
uthyrning till extern part ska alltid föregås av styrelsebeslut.
Uthyrning får alltså inte störa föreningens verksamhet och ska ske endast till partners. Exempel på
partners kan vara andra näringsidkare på ön, andra fågelklubbar som önskar förlägga exkursioner till
ön med övernattning på stationen, fältbiologerna och andra föreningar med naturintresse och
liknande.
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