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Kallelse till förbundsmöte för Riksförbundet 
Svensk Fågelhobby 
 

Datum: lördagen 4 maj 2019 

Klockan: 11.00 

Plats: Kulturhuset, Svavelsticksgränd 7, Jönköping 

 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 25 februari 
2019 

Anmälan av delegater (max 3 per förening) sker till 
sekreterare@fagelhobby.nu senast 5 april 2019. 

 

Välkomna! 

Lennart Svenzon 
Förbundsordförande 

mailto:sekreterare@fagelhobby.nu
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DAGORDNING  FÖRBUNDSMÖTE  
 
 
 
 

§ 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 av röstetal  

Förening Antal röster Antal medlemmar 2017-12-31 

Bohuslän-Dals Fågelhobby (BDF) 1 33 

Dalarnas Burfågelförening (DBF) 1 30 

Ekens Fågelhobby (EFH) 1 13 

Göteborgs Fågelförening (GBF) 2 73 

Jönköpings Läns Fågelförening (JLF) 1 23 

Kristianstads Fågelhobby (KFH) 1 21 

Kullabygdens Fågelförening (KFF) 1 42 

Malmö Burfågelförening (MBF) 2 57 

Mölndals Tropiska Fågelförening (MTF) 1 20 

Ringsjöbygdens Burfågelklubb (RBK) 1 40 

Stockholms Burfågelförening (SBF) 1 34 

Sveriges Tamfågelförening (STF) 2 65 

Upplands Fågelhobby (UFH) 1 23 

Västeråsortens Burfågelförening (VOBF) 1 24 

Ystadbygden Fågelhobby (YBF) 0 0 

Öresunds Fågelförening (ÖFF)  3 112 

Svensk Undulathobby (SUH) 1 45 

      

Summa 21 655 
 

§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 2017-07-01 – 2018–06-30 

och verksamhetsplan 2018-07-01 – 2019-06-30 

 

Verksamhetsberättelse  
2017-07-01 – 2018-06-30 

Ämne/område Verksamhetsplan  
2018-07-01 – 2019-06-30 

 
Styrelsen har haft 7 möten under 
verksamhetsåret. Alla möten har varit 
fysiska möten i Flen eller Huddinge. 
 

 
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. 

 
Antalet medlemmar var vid 2017 års 
slut 655 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.  
 

 
Löpande kontakt och ett möte om 
invasiva arter. 
 

 
Kontakt med Jordbruksverket 

 
Fortsatt löpande kontakt. 

 

Flen 2019-03-01 

Lennart Svenzon 
Ordförande Riksförbundet Svensk Fågelhobby  
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Budget 
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Extern revisor 

Kommer delas ut på förbundsmötet.  



  

13 



  

14 

  



  

15 

 

Rapport - Förstauppfödningar 
 
2018-års Rapport – Förstauppfödningar 
  
Undertecknad har haft uppdraget som samordnare för förstauppfödningar under den aktuella perioden 
september 2017 – september 2018. 
  
När jag åtog mig det här uppdraget i december 2016 saknades fullständigt dokumentation över 
förstauppfödningar från min företrädare på posten, oklart av vilken anledning då den här dokumentationen 
endast har ett värde för Svensk Fågelhobby. Detta har avsevärt försvårat arbetet med förstauppfödningar. 
En liten ljusglimt öppnades då en del dokumentation kom som en blixt från en klar himmel i min brevlåda i 
mars 2018. 
  
Under den aktuella perioden har en uppfödning blivit godkänd och registrerad som svensk förstauppfödning, 
rödkronad turako. Tre förmodade förstauppfödningar har inkommit under september 2018 och kommer att 
utlysas i det kommande numret av Fågelhobby och därmed redovisas nästkommande period. 
  
En del av min företrädares försyndelser är att vissa uppfödare som skrivit en artikel om sin förstauppfödning 
och till följd därav har varit berättigade till en förstauppfödningsplakett under min företrädares tid men ej 
fått sina respektive plaketter av någon grumlig anledning. Detta har inneburit en del merarbete för mig men 
har nu rättats till under innevarande tidsperiod. Det gäller följande uppfödningar; japansk stenknäck år 
2009, gråryggad trast år 2013, bandad springhöna år 2013 och cinnoberkardinal år 2015. Plaketterna till 
berörda personer utdelades i samband med Fågelhobbyns Dag 2018. 
  
Under sommaren 2018 har en ny uppdaterad uppfödningslista över förstauppfödningar i Sverige blivit färdig 
och den finns nu tillgänglig på förbundets hemsida. 
  
Ingemar Nilsson 
Helsingborg 
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Rapport från förbundsstyrelsen
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Propositioner 

Proposition 1 

Medlemsavgiften har inte höjts sedan 2010. För att möta eventuella framtida prisökningar, framförallt när det gäller kostnader 
för Fågelhobby, föreslår styrelsen att medlemsavgiften höjs med 20 kr. 

Styrelsen drar tillbaka propositionen om medlemsavgiften 2020, eftersom nästa årsmöte hålls redan 
kommande höst. Orsaken är att det blir lättare att beräkna kommande kostnader för 2020 ju närmre 
årsskiftet vi kommer. 

 

Proposition 2 

Traditionellt har medlemsavgiften bestått av två delar. 210 kr som avser tidningskostnaden och 50 kr som 
avser regelrätt förbundsmedlemsavgift. 

I förbundets bokföring slås dessa avgifter samman, och redovisas inte särskilt. 

Styrelsen föreslår att man i fortsättningen hanterar förbundsavgiften som en enda avgift. 

Proposition 3 

Att ringmärka de fåglarna våra medlemmar föder upp är viktigt av flera anledningar. 

Dels är det en nödvändig del i avelsarbetet dels är det nödvändigt för att kunna identifiera t.ex. fåglar på 
rymmen. Vi har ett mycket gott samarbete med landets polisdistrikt som oftast tar hjälp av oss att 
identifiera upphittade fåglar. 

Allt fler arter kommer upp på CITES 1/EUs bilaga A som utrotningshotade. En ringmärkt fågel kan bevisa sitt 
ursprung och ägaren kan söka tillstånd att utföra kommersiella handlingar med individen. 

Ringar tillhandahålls som bekant av vår ringförvaltare, men även olika föreningar erbjuder sina medlemmar 
ringar. Dessa säljs ofta till ett något lägre pris eftersom man slipper portokostnader. Detta är en värdefull 
medlemsservice men konsekvensen av detta blir att vi inte kan identifiera alla fåglar trots korrekt ring. 

Styrelsen föreslår därför att föreningarna rapportera in till ringförvaltaren de ringar som sålts i respektive 
förening, så att information om ringar samlas på ett ställe. 

Proposition 4 

Direktprenumererande privatpersoner 

Denna möjlighet ska tas bort och ersättas istället med att privatpersoner erbjuds möjligheten att bli 
medlem i någon SF ansluten förening. Genom detta höjer vi dessutom antalet medlemmar i förbundet. 
Dessutom blir det mindre administrationen för förbundet / kassören att hantera dessa 
direktprenumererande privatpersoner utanför ordinarie medlemskap. 

Styrelsen föreslår därmed att möjligheten för direktprenumeration för privatpersoner tas bort. 
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Motioner 

Motion 1 

 

 

Förbundsstyrelsen föreslår hänskjutning till styrelsen för utredning. 
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Motion 2 

Motion till förbundsmöte för Riksförbundet Svensk Fågelhobby  

 

För att nå fågelintresserade som inte direkt håller på med uppfödning av fåglar utan kanske har ett 
begränsat antal fåglar eller någon tamfågel, men likväl är intresserade av kunskapsutbyte och en sund 
fågelhållning, föreslår därför Öresunds Fågelförening följande: 

ATT förbundet skyndsamt skall ta ett helhetsgrepp på olika typer av medlemsavgifter, egentligen en total 
översyn, vilket redan initierades i en motion vid förra förbundsmötet. Samtidigt skulle förbundet utreda om 
det finns möjlighet att införa en ny form av ett medlemskap  ”light”, där medlemmen betalar en lägre avgift 
till förbundet och föreningen. Det skulle kunna innebära att medlemmen inte får tillgång till tidningen 
Fågelhobby i sin helhet, istället skickas utdrag ur Fågelhobby som rör t.ex. tamfågelartiklar, reseskildringar, 
leverantörsannonser och liknande artiklar digitalt till dessa medlemmar. Detta begränsade medlemskap 
innebär då också att det inte går att göra ringbeställningar, varken förbundsringar eller föreningsringar. 

 

2018-07-31 

Mats Hafström 
Ordförande Öresunds Fågelförening  

Förbundsstyrelsen föreslår hänskjutning till styrelsen för utredning. 

 


