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Kallelse till förbundsmöte för Riksförbundet 
Svensk Fågelhobby 
 

Datum: lördagen 28 oktober 2017 

Klockan: 11.00 

Plats: Kulturhuset, Svavelsticksgränd 7, Jönköping 

 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 
september 2017 

Anmälan av delegater (max 3 per förening) sker till 
sekreterare@fagelhobby.nu senast 2 oktober 2017. 

 

Välkomna! 

Lennart Svenzon 
Förbundsordförande 

mailto:sekreterare@fagelhobby.nu
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DAGORDNING  FÖRBUNDSMÖTE 2017 
 
 
 
 

§ 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 Val 

 
§ 19 Motioner och propositioner 
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          Fördelning röstetal 2016 

FÖRENING RÖSTER MEDLEMMAR 2016-12-31 

Bohuslän-Dals Fågelhobby (BDF) 1 29 

Dalarnas Burfågelförening (DBF) 1 33 

Ekens Fågelhobby (EFH) 1 11 

Göteborgs Fågelförening (GBF) 2 89 

Jönköpings Läns Fågelförening (JLF) 1 32 

Kristianstads Fågelhobby (KFH) 1 23 

Kullabygdens Fågelförening (KFF) 1 35 

Lunds Burfågelklubb (LBK) upphört 16 

Malmö Burfågelförening (MBF) 1 48 

Mölndals Tropiska Fågelförening (MTF) 1 22 

Ringsjöbygdens Burfågelklubb (RBK) 1 41 

Stockholms Burfågelförening (SBF) 1 33 

Sveriges Tamfågelförening (STF) 2 72 

Upplands Fågelhobby (UFH) 1 29 

Västeråsortens Burfågelförening (VOBF) 1 19 

Ystadbygden Fågelhobby (YBF) 1 14 

Öresunds Fågelförening (ÖFF)  2 89 

Svensk Undulathobby (SUH) 1 41 

Totalt 20 676 

 

§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 2016-07-01 – 2017–06-30 

och verksamhetsplan 2017-07-01 – 2018-06-30 

 

 

Verksamhetsberättelse  
2016-07-01 – 2017-06-30 

Ämne/område Verksamhetsplan  
2017-07-01 – 2018-06-30 

 
Styrelsen har haft åtta möten under 
verksamhetsåret. Dessa möten har 
merparten skett via Internet för att 
bespara förbundet reskostnader. 
 

 
Styrelsen 

 
Styrelsen kommer fortsätta hålla 
webbmöten kommande verksamhetsår. 

 
Styrelsens representanter har varit på 
ett antal myndighetsträffar, bland annat 
på Jordbruksverket och 
Naturvårdsverket. 

 
Kontakt med föreningar och 

myndigheter 
 

 
Styrelsen avser att även kommande 
verksamhetsperiod ha bra 
kommunikation med myndigheterna, 
att utöka kontakten med föreningarna.  
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Tidningen Fågelhobby 

 
Verksamheten fortsätter. 
Se bifogad rapport.  
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Hemsidan 

 

 
Verksamheten fortsätter.  
Se bifogad rapport.  
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Omplaceringsverksamhet och 

ringnummerregister 
 

 
Verksamheterna fortsätter. 
 

 
Se bifogad rapport. 
 

 
Ringförsäljning 

 
Verksamheten fortsätter. 
 

 
Inget stipendium utdelat. 
 

 
SF-stipendiet 

 
Ingen sökande. 
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Verksamhetsberättelse  
2016-07-01 – 2017-06-30 

Ämne/område Verksamhetsplan  
2017-07-01 – 2018-06-30 

 
Antalet medlemmar var vid 2016 års 
slut 676 st. 

 
Medlemsutvecklingen 

 

 
 

 
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.  
 

Öresunds fågelförening genomförde 
Fågelhobbyns dag 10 juni 2017 i 
Helsingborg. 

Fågelhobbyns Dag Förbundsstyrelsen ser gärna ett nytt 
Fågelhobbyns dag tillsammans med  
Öresunds fågelförening  

Importbegränsning 
Styrelsen frågade SJV om varför man 
inte får importera mer än max fem 
fåglar från EU om man inte har ett 
importtillstånd. 
SJV svarade att det styrs EU 
förordningar. Se SJVFS 2014:47, Saknr J 
13, §25 

Kontakt med Jordbruksverket  

Kostnad för CITES-intyg 
Styrelsen frågade SJV om varför 
kostnaden för att söka ett CITES-intyg är 
så hög med tanke på att det är gratis i 
Danmark. 
SJV svarade att i Sverige ska de 
administrativa kostnaderna bäras av 
kostnaderna som betalas av djurägarna. 
Priset har inte höjts de senaste åtta 
åren.  

  

Styrelsen påbörjade diskussioner med 
Sveland om att SF:s medlemmar ska få 
rabatt på fågelförsäkringar. 
Arbetet avslutade under 
verksamhetsåret 2017-2018 och 
resulterade i en 15% rabatt 

Fågelförsäkring  

 

 

 

Flen 2017-09-01 

 

 

Lennart Svenzon 

Ordförande Riksförbundet Svensk Fågelhobby 
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Rapport - Förstauppfödningar 
 
Undertecknad har inte haft förtroendeuppdraget som samordnare för förstauppfödningar under hela 
verksamhetsperioden utan övertog uppdraget i december 2016. 
 
I december 2016 kom en stark vädjan till mig från vår förbundsordförande, Lennart Svenzon, att återigen ta 
över uppdraget som samordnare för förstauppfödningar för att bringa ordning och reda i den oreda som min 
företrädare på posten som samordnare för förstauppfödningar hade lämnat efter sig. Några papper eller 
övrig dokumentation från tiden innan december 2016 har jag inte erhållit från min företrädare på posten 
trots flera uppmaningar till vederbörande att lämna ifrån sig aktuella papper och övrig dokumentation 
rörande förstauppfödningar. 
 
Rapporten omfattar perioden december 2016 – september 2017. 
Följande arter har registrerats som förstauppfödningar under den ovan nämnda perioden: 
Gulskuldrad amason 
Madagaskarfrankolin  
Svartsiska  
Mustaschfnittertrast  
Pärlskäggök  
Schalowturako 
Antilfink  
Gulkindad siska  
Guldsiska 
Dubbelögd fikonpapegoja. 
  
Till tre av de här uppfödningarna, schalowturako, antilfink och pärlskäggök, har även uppfödarna kvalificerat 
sig för förbundets förstauppfödningsplakett då de skrivit en artikel om sin uppfödning och artikeln har 
publicerats i förbundets tidning, Fågelhobby. Enligt statuterna skall förstauppfödningsplaketten utdelas på 
Fågelhobbyns Dag men på grund av olyckliga omständigheter kunde det ej ske under 2017 utan plaketten 
delas ut till berörda uppfödare i samband med förbundsmötet 2017. 
 
Under sommaren 2017 har en ny uppdaterad uppfödningslista över förstauppfödningar i Sverige blivit färdig 
och den finns nu tillgänglig på förbundets hemsida. 
 
Ingemar Nilsson 
 



  

17 
  



  

18 

Rapport från webmastern 

 

Hemsidan har mellan 3500 och 4500 besökare per månad.  

 

En ny köp-sälj-sida har under verksamhetsåret arbetats fram. Lanseringen försenades och kom inte inom 
verksamhetsåret 2016-2017. 
 

Förbundets Facebook-sida fungerar fortfarande 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. 

 

 

 

2016-09-13 
Anna Norén 
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Rapport från redaktören 
 
Att vara redaktör för Fågelhobby har varit ett mycket stimulerande arbete. Jan Högberg, UFH har varit ett 
stort stöd vid planeringen av tidningens innehåll. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på något vis varit 
delaktig i Fågelhobby.  
 
Vi har haft möjlighet till en bra blandning av artiklar det senaste året, trots att urvalet varit klent periodvis. 
Kvalitén på inkomna artiklar har varit tillfredställande och samtliga har publicerats i FÅGELHOBBY. 
 
Gensvaret på de korrektur som skickats ut via föreningarnas e-postadresser gällande roll-up, har varit 
mycket lågt, redaktionen har endast fått korrektursvar från tre föreningar. För att tillverkningen skall starta 
bör vi få in fler godkännande av korrektur.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ulf Zakariasson 
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Rapport från förbundsstyrelsen 
 
 
Officiellt har det inte hänt så mycket under verksamhetsåret. Mycket av styrelsens arbete består av att bevaka 
myndigheter och besvara enskilda medlemmars frågor. 

Vi har varit representerade vid Naturvårdsverkets inbjudan, beträffande förslag till ny förordning om främmande 
invasiva arter. I nuläget är det inget som berör oss och vår hobby men vi bör vara lyhörda om något nytt dyker upp. 

Även Havs- och Vattenmyndigheten har haft en sammankomst i samma ämne där man fördjupade sig i och listade 
aktuella djur och växter. 

Vi har fått många frågor beträffande grå jakons uppflyttning på CITES-listan och många medlemmar upplever att man 
fått olika svar beroende på vem man talat med. Detta håller vi på med att försöka få ordning på. 

Styrelsen ville under verksamhetsåret verka för att importbegränsningen om fem individer skulle tas bort. 

Antalet 5 kommer från EU förordning 576/2013 av den 12 juni 2013 om förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt 
syfte och om upphävande av förordning (EG) nr 998/2003 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en 

SJVFS 2014:47, Saknr J 13 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.3d54618b14a5f84b09c55eda/1418977229300/2014-047.pdf 

§25 Villkor för införsel av andra sällskapsdjur Införsel av fåglar 25 § Högst sammanlagt fem stycken fåglar får fritt föras 
in till Sverige från EU, Andorra, Färöarna, Grönland, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz eller 
Vatikanstaten. För införsel av fåglar från övriga länder krävs införseltillstånd. 

Då antalet bestäms av EU är det inget som Riksförbundet Svensk Fågelhobby kan påverka 

 

 

Förbundsstyrelsen 2017 

 

 

https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation_en
http://www.jordbruksverket.se/download/18.3d54618b14a5f84b09c55eda/1418977229300/2014-047.pdf
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Valberedningens förslag 

 

 

 

Valberedningens förslag 2017 

Lennart Svenzon (VOBF)  Ordförande  omval 2 år 

Rita Grandér (GBF)   ledamot   nyval 2 år 

Britta Lindgren(UFH)  ledamot   omval 2år 

Karl-Erik Tenglin (SBF)  revisor   omval 2 år 

Leif Lindberg (SUH)  revisorssuppleant  omval 2 år 
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Inkomna motioner 

Öresunds fågelförening lämnar motion angående tillämpning av förbundets avgifter för 

icke ordinarie medlem. 

ÖFF anser att man bör se över tillämpningen av de olika medlemskap som finns så som 

familjemedlem, stödmedlem, dubbelbetalande medlem , det finns många olika benämningar i klubbarna. 

Vi anser att det behövs klarare riktlinjer för typ av medlemskap och vad som gäller för dom. 

MVH 

Mats Hafström 

ÖFF 

 

 

Öresunds fågel förenings motion ang extern revisor.  

ÖFF anser att det inte finns fog för att en extern revisor ska granska räkenskaperna framöver    

Vi anser det är en onödig utgift för något som tillkom för mer än 30 år sedan  

mvh  

Mats Hafström   

ordförande Öff 
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Proposition 

Beslut 1: Alla familjemedlemmar måste bo på samma adress som huvudbetalande medlemskap.  
Beslut 2: Familjemedlemmar blir fullvärdiga medlemmar, har rösträtt i den föreningen samt kan även 
beställa ringar från förbundet.  
Beslut 3: Föreningar betalar 50 SEK i medlemsavgift till förbundet för varje familjemedlem.  
 
Motivation: Genom detta ökar antalet medlemmar i förbundet vilket ger oss en starkare position utåt mot 
myndigheter samt alla blir fullbetalande medlemmar.  
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