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Kallelse till förbundsmöte för Riksförbundet 

Svensk Fågelhobby 

 

Datum: lördagen 26 september 2015 

Klockan: 11.00 

Plats: Kulturhuset, Svavelsticksgränd 7, Jönköping 

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 27 juli 2015 

Anmälan av delegater (max 3 per förening) sker till 

ordforande@fagelhobby.nu senast 6 september 2015. 

 

Välkomna! 

Lennart Svenzon 
Förbundsordförande 

mailto:ordforande@fagelhobby.nu
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DAGORDNING  FÖRBUNDSMÖTE 2015 
 
 
 
 

§ 1 Förbundsmötets öppnande 

 
§ 2 Val av ordförande för mötet 

 
§ 3 Val av sekreterare för mötet 

 
§ 4 Val av 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet 

 
§ 5 Val av 2 rösträknare 

 
§ 6 Justering av närvarolista 

 
§ 7 Godkännande av föreningarnas röstetal 

 
§ 8 Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande 

 
§ 9 Dagordningens godkännande 

 
§ 10 SF:s verksamhetsberättelse för föregående år 

 
§ 11 SF:s bokslut 

 
§ 12 Revisorernas berättelse 

 
§ 13 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 

 
§ 14 Förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår 

 
§ 15 Fastställande av Förbunds- och prenumerationsavgift för innevarande år 

 
§ 16 Fastställande av avgift för direktprenumeration på Fågelhobby 

 
§ 17 Fastställande av telefonersättning samt rese- och traktamentsersättning vid 

förrättning 

 

§ 18 Bordlagd fråga från extra förbundsmötet 

 
§ 19 Val 

 
§ 20 Motioner 

 
§ 21 Information om kommande SM 
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          Fördelning röstetal 2015 

FÖRENING RÖSTER MEDLEMMAR 2014-12-31 

Bohuslän-Dals Fågelhobby (BDF) 1 39 

Dalarnas Burfågelförening (DBF) 1 36 

Ekens Fågelhobby (EFH) 1 11 

Göteborgs Fågelförening (GBF) 3 132 

Jönköpings Läns Fågelförening (JLF) 1 32 

Kristianstads Fågelhobby (KFH) 1 27 

Kullabygdens Fågelförening (KFF) 1 27 

Lunds Burfågelklubb (LBK) 1 16 

Malmö Burfågelförening (MBF) 2 52 

Mölndals Tropiska Fågelförening (MTF) 1 18 

Pjoddens Vänner (PV) 1 8 

Ringsjöbygdens Burfågelklubb (RBK) 1 28 

Stockholms Burfågelförening (SBF) 1 43 

Sveriges Tamfågelförening (STF) 2 82 

Trelleborgs Fågelodlare (TBF) 1 39 

Tropika (TR) 0 0 

Uppsala Tropiska Fågelförening (UTF) 1 47 

Västeråsortens Burfågelförening (VOBF) 1 28 

Ystadbygden Fågelhobby (YBF) 1 27 

Öresunds Fågelförening (ÖFF)  2 77 

Svensk Undulathobby (SUH) 1 35 

Totalt 25 804 

 

§46. Varje förening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar för vilka förbundsavgift inbetalats. För att en förening ska 

vara röstberättigad fordras att minst fem (5) förbundsavgifter inbetalats. Röstetalet baseras på antalet inbetalda 

förbundsavgifter föregående år. 
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Riksförbundet Svensk Fågelhobby 

 

Verksamhetsberättelse 2014-07-01 – 2015–06-30 

och verksamhetsplan 2015-07-01 – 2016-06-30 

 

 

Verksamhetsberättelse  
2014-07-01 – 2015-06-30 

Ämne/område Verksamhetsplan  
2015-07-01 – 2016-06-30 

 
Den nya styrelsen har haft ett 
konstituerande fysiskt möte och fem 
webbmöten under verksamhetsåret. 
Dessa möten har skett via Internet för 
att bespara förbundet reskostnader. 
 

 
Styrelsen 

 
Styrelsen kommer även under 
kommande verksamhetsår avhålla något 
fysiskt möte och resterande över 
telefon och Internet. 

 
Förbundsordförande har under 
verksamhetsåret besökt föreningar och 
medlemmar på olika aktiviteter som 
exempelvis uteträffar i Hagaparken. 
 

 
Kontakt med föreningar och 

medlemmar 
 

 
Förbundsordförande kommer fortsätta 
besöka föreningar och medlemmar 
under verksamhetsåret. 

 
Information är på väg 
 

 
Rådslag 

 

 
Information är på väg 
 

 
Inget SM har hållits under 
verksamhetsåret. 
 

 
Svenska Mästerskapen 

 

 
Arbetet med att försöka få till ett SM 
bör fortsätta. 
 

 
Inget Fågelhobbyns Dag har hållits 
under verksamhetsåret. 

 
Fågelhobbyns dag 

 

 
Fortsatt arbete med att försöka få till  
Fågelhobbyns dag. 
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Tidningen Fågelhobby 

 
Verksamheten fortsätter. 
Se bifogad rapport.  
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Hemsidan 

 

 
Verksamheten fortsätter.  
Se bifogad rapport.  
 

 
Ett antal fåglar har omplacerats till 
medlemmar i olika föreningar. Se 
bifogad rapport. 
 

 
Omplaceringsverksamhet 

 

 
Verksamheten fortsätter. 
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Ringförsäljning 

 
Verksamheten fortsätter. 
 

 
Inget stipendium utdelat. 
 

 
SF-stipendiet 

 
Ingen sökande. 
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Verksamhetsberättelse  
2014-07-01 – 2015-06-30 

Ämne/område Verksamhetsplan  
2015-07-01 – 2016-06-30 

 
Antalet medlemmar var vid 2014 års 
slut 804 st. 

 
Medlemsutvecklingen 

 

 
En identifiering av vad föreningarna 
behöver hjälp med för att öka 
medlemsantalet bör göras. 
 

 
En fortsatt markant ökning av 
registreringar i det frivilliga registret har 
skett efter marknadsföring av bland 
annat medlemmar. 
Se bifogad rapport. 
 

 
Frivilligt fågelregister 

 
Verksamheten fortsätter. 

 
Då styrelsen varit liten till antal har hjälp 
från medlemmar tagits. Detta har 
fungerat tillfredsställande. 

 
Administration 

 

 
Förbundsstyrelsen kommer även 
fortsättningsvis att behöva ta hjälp av 
medlemmar som adjungeras för vissa 
poster.  
 

 

 

 

Flen 2015-08-01 

 

 

Lennart Svenzon 

Ordförande Riksförbundet Svensk Fågelhobby 
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Budgetförslag 

 

Förslag till budget 2015/2016 
  

  

Inkomster  

  

Medlemsavgifter (737 medlemmar)               35.000.00 kr  

Prenumerationsavgifter             150.000.00 kr  

Annonsintäkter               50.000.00 kr  

Ringförsäljning               25.000.00 kr  

Summa intäkter             260.000.00 kr  

  

Utgifter  

  

Produktion Fågelhobby             150.000.00 kr  

Porto               30.000.00 kr  

Övriga porto                3.000.00 kr  

Bokslutskostnader                5.000.00 kr  

Kostnader ringar               15.000.00 kr  

Telefonersättning styrelsen                8.000.00 kr  

Kostnader för styrelsemöte                5.000.00 kr  

Reseersättningar               15.000.00 kr  

Hemsidan                5.000.00 kr  

Kostnader för årsmöte                5.000.00 kr  

Diverse utgifter                5.000.00 kr  

Summa kostnader             246.000.00 kr  
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Revisionsberättelse 
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Externa revisorn
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Rapport rörande omplaceringsverksamheten och det frivilliga 

ringnummerregistret 

För att uppmärksamma polisen om verksamheterna har information skickats ut till samtliga 

polismästardistrikt under sommaren 2014 samt till de efter polisens omorganisation nya regionerna 

under 2015.  

Resultatet har varit positivt, kontakten med polisen ökat mycket jämfört med tidigare år. Frågorna rör 

om vi kan ta hand om upphittade fåglar och hjälpa till att spåra ägare till ringmärkt upphittade fåglar. 

Tyvärr har jag inte alltid kunnat hjälpa dem då fåglarna varit ringmärkta med utländska ringar. Dessvärre 

har jag även misslyckats att hitta ägaren till fåglar som varit ringmärkta med ringar som sålts av 

Riksförbundet Svensk Fågelhobby. Detta på grund av att uppfödaren inte fört register över vem han/hon 

sålt sina fåglar till. Det är min önskan att fågeluppfödarna för bok över vem de säljer sina fåglar till. Det 

skulle underlätta mitt arbete och den som har förlorat sin fågel blir glad om den får tillbaka sin fågel. 

Omplaceringsverksamheten, 2014-07-01 – 2015-06-30 

Omplaceringsverksamheten består av två delar. Den ena delen består av att vidareförmedla kontakter 

mellan fågelägare som söker nytt hem till sina fåglar till Riksförbundet Svensk Fågelhobbys medlemmar. 

Detta görs via e-brev som skickas ut till föreningarnas kontaktpersoner. Det är min förhoppning att 

föreningarna vidarebefordrar e-breven till sina medlemmar eller tar upp ärendet på sina medlemsmöten. 

Detta för att underlätta omplaceringen och för att alla medlemmar ska tillgång till informationen. 

Jag har under perioden skickat ut cirka 16 e-brev till föreningarna rörande fåglar som söker nytt hem. Det 

har rört sig om amasonpapegojor, kakaduor, lories, ara, ädelpapegojor, morhuvade papegojor, 

nymfkakadua och sebrafinkar. Tyvärr verkar responsen från medlemmarna i Riksförbundet Svensk 

Fågelhobby inte vara den bästa då många av de som önskar omplacera sin fågel berättar att de inte hört 

av någon trots att det i vissa fall skickats ut påminnelse till föreningarnas kontaktpersoner om att fågeln 

söker nytt hem.  

Tyvärr är det svårt att följa upp de fåglar som behöver omplaceras då inte alltid ägarna hör av sig om de 

hittat något nytt hem till fågeln, trots att jag ber om det. 

Den andra delen består av att ta hand om upphittade fåglar och att omplacera dessa. Verksamheten tar 

emot fåglar från polisen då de inte kan husera dem, och från privatpersoner (efter kontakt med polisen), 

som inte kan behålla de upphittade fåglarna. Denna verksamhet är aktiv i framförallt Stockholmsområdet 

och i Skåne. Verksamheten kräver att vi är tillgängliga dygnet runt, då polisen oftast har tid att lämna 

upphittade fåglar under natten då de har mindre att göra då. Att lämpliga burar och att lämpligt färskt 

foder finns, kunskap om handmatning samt att handmatningsfoder finns då många av fåglarna är mycket 

utmattade och inte orkar äta själv. Vidare viss medicinsk kunskap samt kontakt med fågelveterinärer då 

det händer att de omhändertagna fåglarna är i fysiskt dåligt skick, till exempel på grund av att de blivit 

illa hackade av vilda fåglar.  

För att spåra ägare av upphittade fåglar tittar vi i våra register, annonser på cirka tio grupper/sidor på 

Facebook, fem sidor på Internet samt att e-brev skickas till zooaffärer och veterinärer i området (t ex 

Stockholm, Skåne, Gävleborg, m fl) där fågeln upphittades förutom att Polisen självklart har uppgifterna. 

Efter beslut om överlåtelse från polisen omplaceras dessa fåglar. Det rör sig huvudsakligen om mindre 

parakiter och papegojor så som undulater, nymfkakaduor och dvärgpapegojor. Dessa fåglar omplaceras 
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oftast direkt till medlemmar inom den närmaste regionen som håller dessa arter, då intresset att åka 

från till exempel Göteborg till Stockholm för att hämta en undulat är obefintligt. Under perioden har fem 

upphittade fåglar omplacerats.  

Rent generellt har det, det sista året blivit svårare att hitta hem till fåglar som söker att nytt hem. Om det 

är bra eller dåligt är svårt att svara på. Den positiva sidan är att folk i allmänhet har fått upp ögonen för 

hur svårt det är och hur mycket det krävs att ha en större papegoja och därför inte skaffar någon. Det 

negativa är att det blir svårare att omplacera större papegojor. Det samma gäller de mindre papegojorna 

och parakiterna som det tyvärr inte verkar finnas något intresse för. 

Arbetet har bedrivits helt på ideell basis. 

 

Ringnummerregister, 2014-07-01 – 2015-06-30 

Vid halvårsskiftet 2015 fanns det cirka 215 fåglar i det frivilliga ringnummerregistret. En del har uppgett 

mycket information om sig och sin fågel, en del har bara uppgett ett ringnummer samt ett 

mobiltelefonnummer och e-postadress.  

Antalet registreringar har ökat flera medlemmar anslutna till Riksförbundet Svensk Fågelhobby gjort 

reklam för registret på de sociala medierna vilket gett positivt resultat.  

2014 startades en Facebooksida, https://www.facebook.com/fagelregister där information om 

verksamheten fanns samt att information om upphittade fåglar publicerades. På en Facebooksida kan 

man, till skillnad från en Facebookgrupp, INTE diskutera eller skriva inlägg i olika ämnen. Dock har beslut 

tagits om att lägga ner/ta bort sidan och i stället publicera informationen om upphittade fåglar på 

förbundets Facebooksida. Orsakerna är flera, dels att omplaceringsverksamheten bedrivs på uppdrag av 

förbundet, dels blir det lättare för fågelägare då det bara en finns en sida med information och att det 

blir mindre administration att endast driva en Facebooksida. 

 

Jag har även svarat på olika frågor rörande ringmärka fåglar, t ex vem som fött upp en fågel, var kan man 

köpa ringar samt många samtal rörande upphittade ringmärka fåglar, både från polisen och veterinärer.  

 

Arbetet har bedrivits helt på ideell basis. 

 

På uppdrag av Riksförbundet Svensk Fågelhobby 

  

https://www.facebook.com/fagelregister
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Rapport ringkontot 
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Rapport från webmastern 

 

Hemsidan har mellan 4500 och 5500 besökare per månad.  

Flytten till nytt webbhotell har inte gått helt smärtfritt. Supporten är dock bra och de åtgärdar oftast 

genast de brister jag påtalat. 

 

 

Förbundets Facebook-sida fungerar utan komplikationer. Inga onödiga kommentarer eller diskussioner. 

Någon förening har hittat sitt sätt att nå ut med budskap om aktiviteter via inlägg på sidan. Sidan får 

varje vecka nya så kallade gilla-markeringar. Min rekommendation är att förbundsmötet låter sidan 

fortsätta på detta sätt under samma förutsättningar det vill säga att det inte blir några diskussioner där. 

 

2015-08-01 

Anna Norén 
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Rapport från redaktören 
 
Jag blev i början av året tillfrågad om jag kunde tänka mig att åter ta redaktörsuppdraget. Efter 
påtryckningar från flera håll och moget övervägande lovade jag att ta uppdraget tills dess man "hittat" en 
redaktör, men plötsligt var jag på förbundsmöte vald att vara "ordinarie" redaktör inte "tillförordnad". 
Jag accepterade dock förändringen och började skapa en redaktion och en struktur kring tidningens 
innehåll samt en redaktionsstödgrupp utan tydligt ansvar, den är fortfarande under uppbyggnad, tyvärr 
är intresset svalt att engagera sig i denna stödgrupp vilket leder till en högre arbetsbelastning för alla 
övriga som arbetar med tidningen. Om många gör en liten insats blir arbetet mycket roligare för alla 
involverade.  
 
Jag har i brist på annonsansvarig tagit mig friheten att omstrukturera tidningens annonssystem samt 
anpassat prisbilden till det nya systemet. För att visa lättheten i att sälja annonser med det "nya" 
annonssystemet sålde jag genom några få utvalda presumtiva företag in några annonser. En ny typ av 
annons infördes som ger uppfödare m.fl. anslutna till förbundet möjlighet att till rabatterade priser 
annonsera.  
Jag rekommenderar förbundsmötet att utse en annonsansvarig lämpligen vals även två personer som 
säljstöd till annonsansvarig, vidare anser jag att tidningens annonssystem ger "alla" medlemmar att sälja 
annonser. Annonsören kan vara en bilfirma, bank, matvaruaffär eller liknande verksamhet. Jag är 
övertygad om att även företagare bland våra medlemmar kan hitta en prisbild som intresserar. Utan 
annonsansvarig och säljstöd kan vi aldrig öka annonsintäkterna, vilket omöjliggör en utveckling enligt de 
intentioner som finns idag. Att öka prenumerantmängden styrs helt och hållet av att innehållet i 
Fågelhobby motsvarar det flertalet presumtiva prenumeranter vill ha. Vad vill dom ha? Jag hoppas att vi 
är på rätt väg med det innehåll vi haft de tre senaste utgåvorna. Behov av enkäter för att bilda sig en 
uppfattning om hur fågelintresset ser ut geografiskt kontra ålder vet jag av erfarenhet är det bästa sättet 
att kartlägga behov. De som är motståndare till och aldrig använts sig av enkäter tolkar jag tyvärr som 
ovetande bakåtsträvare och inte förstår vilket bra verktyg det är när den utförs på rätt sätt. 
 
I diskussionerna om att öka antalet utgivningar per år ser jag som en möjlighet för föreningarna att ge 
sina medlemmar mer dagsaktuell information. Dock anser jag att sidantalet per nummer bör minskas för 
att Fågelhobby skall vara ekonomiskt självbärande. I takt med att inflödet av kvalificerat artikelmaterial 
ökar och vi får fler annonsörer och prenumeranter kan antal utgivningar och sidantal ökas. 
 
Under den tid jag kommer vara redaktör kommer tidningen ges ut i den omfattning som självbärande 
ekonomi tillåter. Saknas artikelmaterial från medlemmarna kommer tidningens sidantal minskas per 
automatik, men det får vi väl se som en akutåtgärd. 
 
Intentionen är att man redan under år 2016 kan öka antalet utgivningar dock med ett sidantal som står i 
paritet med Fågelhobbys intäkter i form av prenumeranter och annonsörer. Kravet på mer 
artikelmaterial ökar naturligtvis och med det flödet av artiklar som är i dagsläget kommer det att krävas 
mer arbete från redaktion och fler artikelförfattare.  Alla som engagerar sig i Fågelhobby gör det helt 
ideellt och det finns alltid en gräns för vad man kan avsätta i tid. 
 
Förutsättningen för att jag tog uppdraget som redaktör var att layout och sidbrytningsarbetet utfördes 
av mitt reklamföretag och att produktionen flyttades till något av mina redan etablerade 
samarbetspartners. Det var för Fågelhobby en fördel på många sätt, dels sänkta produktions- och 
sidbrytningskostnader samt kortare beslutsvägar och en deadline som ligger mycket närmare 
utgivningsdatum än tidigare. När produktionsarbetet är intrimmat maximalt hoppas jag att vi förlänga 
deadline för föreningsmeddelanden ytterligare. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulf Zakariasson 
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Valberedningens förslag 

 

Valberedningen har inte inkommit med förslag. 

Kassör Alice Jansson och Ledamot Steffen Langhammer sitter kvar ytterligare ett år. 

Tre styrelsemedlemmar ska väljas av mötet (ordförande samt två ledamöter) 
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Motion till Riksförbundet Svensk Fågelhobbys förbundsmöte 26 sept. 2015. 

 

Motion nr 1.  Alla föreningar skall ordna minst en annons (helår till 6 nr) i tidningen 

Fågelhobby 

 

Motion nr 2.  Alla föreningar skall skicka in minst ett reportage (gärna med bilder) per år till 

tidningen Fågelhobby 

 

 

Kullabygdens Fågelförening 

Göran Larsson 

Ordförande 
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Till 

 

Riksförbundet Svensk Fågelhobby 

 

 

Arbetsgruppens förslag om inrättande av ett permanent rådslag 

 

Arbetsgruppen har ånyo gått i genom sitt förslag och kan inte finna att det finns något behov av ytterligare  

en version av förslaget med en ändrad ordlydelse.  

Förslaget ligger fast i sin nuvarande utformning. Inför förbundsmötet vill arbetsgruppen att föreningarna  

studerar förslaget noga så att ett beslut kan fattas på mötet. De närvarande delegaterna skall ha mandat från sina 

föreningar att ta ett beslut efter en avslutande debatt i ärendet. 

Arbetsgruppen motsätter sig en ytterligare förhalning av förslaget. 

Finns det frågor före förbundsmötet om förslaget så svarar arbetsgruppen gärna på dem. 

 

Helsingborg den 17 augusti 2015 

 

 

Mats Hafström 

 


