Minnesanteckningar frå n rå dslag om hobbyns framtid

I november 2013 skickades det ut en inbjudan till alla föreningar, från Landskrona Burfågelförening
och Helsingborgs Fågelförening, till rådslag om hobbyns framtid.
Den 12 januari 2014 samlades ett trettiotal medlemmar från cirka 11 föreningar i Folkets Hus,
Glumslöv. Rådslaget var utan dagordning men med några få huvudpunkter att diskutera kring.
* Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF)
* Framtiden
* Tidningen Fågelhobby (FH)
Mats Hafström (MH) förde mötet och inledde med frågan ”ska förbundet fortsätta”? Alla svarade ja.
Det framgår efter diskussion att vi ska ha ett aktivt förbund men att det är föreningarna och
medlemmarna som ska jobba, inte bara förbundsstyrelsen. Vi måste alla vara delaktiga för att få
förbundet att fungera. Det krävs mycket arbete då vi inte har ekonomisk möjlighet att ha ett avlönat
kansli. Exempel ges på Jägarförbundet och Kennelklubben som aldrig skulle fundera på att lägga ner.
De är stora och har kraft och får vi fler som jobbar ger det resultat även hos SF.
Förbundsordförande Lennart Svenzon (LS) frågade vad som förväntas av förbundsstyrelsen. Han
påpekade att SF behöver arbetsgrupper och han hoppas att medlemmarna ställer upp och jobbar i
dessa.
Det påpekas också att ingen riktigt vet vad förbundsstyrelsen gör, det finns ingen rapport i tidningen
FH längre. Det är viktigt att det når ut till medlemmarna vad som händer, vad som arbetas med just
nu, vilka mål har uppnåtts med mera. Ordförande har ordet måste återinföras i tidningen.
MH tar upp det faktum att vi träffas som regel bara en gång om året vid förbundsmötet. Det är frågor
som ska avhandlas så fort som möjligt så man kan avsluta mötet och åka hem.
Det behövs tid för gemenskap, fågelprat, att vara sociala och trivas samt det viktigaste – hitta alla
bitar till ”pusslet SF” och få det att bli en helhet. Denna tid måste vi skapa på något sätt.
För att slippa både dyra och långa resor till styrelsemöte kommer förslag på webbaserade
styrelsemöten. Detta innebär också att en representant från varje förening kan delta i
styrelsemötena. Kanske ha ett stormöte varje månad? En förening är mötesvärd ena gången och en
annan nästa på ett rullande schema. Många frågor kan avhandlas snabbt, man kan tipsa om
planering av resor, utställningar och dylikt. Någon timmes webkonferens istället för att lägga hela
dagar låter lockande för de flesta. Några är tvivlande då de känner sig teknikhandikappade men det
finns alltid någon i varje förening som är kunnig nog. Engagemang från andra medlemmar, känner sig
nyttiga att kunna hjälpa till. Att ha webbaserade möten hjälper även förbundets ekonomi.
Man diskuterar att använda Skype och hur det fungerar. (Undertecknad har dock fått upplysning via
sin egen förening att det numera inte är kostnadsfritt att hålla videokonferenser via Skype och att
max tio personer kan delta. Finns kanske andra alternativ att lösa problemet med).
För att vi ska ha ett förbund behöver vi en styrelse. Att vara valberedning är det värsta uppdraget
inom förbundet. Alla måste hjälpa till att hitta kandidater! Det handlar ju faktiskt om vår hobbys
framtid. Att valberedningen inte ens får ett svar från flera föreningar är illa.

Förslag från Dan Hedberg (DH) för att få en ändring på detta – utgå från röstlängden till
förbundsmötet. En förening som har en röst ska lämna förslag på en kandidat. En förening med två
röster ska lämna två förslag.
Det är ingen som tvingar någon att ta ett uppdrag men utan kandidater har vi inget förbund och då
betyder vi inget över huvudtaget mot myndigheter.
Återinföra Fågelhobbyns dag, det var ett trevligt evenemang som engagerade och man fick möjlighet
till fågelprat och knyta kontakter. Viss diskussion om hur samt var det ska hållas. Ska det vandra runt
mellan föreningarna som då står som värd? Ska det vara på ett och samma ställe? Blir en sak att
utreda tycker vi alla.
Slå ihop fler föreningar till en större? Ger starkare ekonomi och fler i samma förening som jobbar.
Helsingörs Fugleforening har gratis inträde för barn och ungdomar på utställningar. Något att ta efter
för att locka de yngre? Vi är överlag dåliga på att ta hand om de yngre, det måste vi bli bättre på.
Tamfåglarna – det finns inte mycket inom SF som tillfredsställer en tamfågelägare. Det behövs mer
aktiviteter för dessa så som föreläsningar om kost, beteende, hälsa, workshops, friflygningar och
liknande. Vi tappar medlemmar som går till ej SF-ansluten förening, Sveriges Papegojförening, för där
får de vad de önskar och vill ha.
Det finns ett intresse av att gå på utställningar, det är väldigt många svenskar på de danska
utställningarna. Frågor kring varför det är så svårt att uppföra dem i Sverige diskuteras men ingen
direkt lösning framkommer. Rädsla för sjukdomar är en orsak, svårt att hitta lokal en annan men det
är även svårt att få in nummer och att få medlemmarna att jobba.
Framtidsgruppen pratar om att man kanske ska slå sig ihop med andra förbund som också har det
svårt att fungera. Man gissar på att det finns ungefär 500 000 hushåll med något smådjur. Blir det en
starkare framtid för hobbyn att slå sig ihop med andra till ett Smådjursförbund?
Presskontakt! Alla måste bli bättre på att kontakta media. Det behöver inte vara stora händelser. Har
ni varit på resa – skriv och skicka in till tidningarna. MH drar parallellen med födseln av ormarna i
Helsingborgs Djurpark. Respons på notisen kom efter 15 minuter.
Skickar vi inte in något finns det inget för dem att publicera.
Efter dessa diskussioner frågade MH – är det någon som INTE vill ha ett förbund? Nej
Tycker vi att alla måste delta aktivt i kommunikation med sin förening och med förbundsstyrelsen?
Ja, till exempelvis via Internet.
Det ska vara positivt att vara med i Riksförbundet Svensk Fågelhobby!
Efter en kort lunchpaus läser Karin Olausson (KO) upp ett brev hon skickat in till förbundet. Berättade
om de tre fågelföreningarna som finns i Stockholm (två SF-anslutna, en utanför) och deras
samarbete. Om Avian Big Meet som anordnades 2013. Hon berättade också om hur hon uppfattar
att antalet tamfåglar i norra delen av landet till större del är inköpta från medlemmar i söder. Vi
måste värna om varandra. Vem visade de idag äldre fågelhållarna hur de skulle göra? Glöm inte att
sprida kunskapen vidare till nya och yngre medlemmar.
Varför väntar föreningar på att förbundet ska göra något? Önskan är ett Avian Big Meet även 2014
men också någon form av likvärdigt event längre ner, till exempel i Jönköping. Kan vi se oss delta i

detta?
KO drar lite fakta om den nystartade, ej SF-anslutna, Sveriges Papegojförening. De har cirka 160
medlemmar, ger från och med 2014 ut en digital tidning, Papegojmagasinet. (Tidningen var utskriven
och laminerad av KO och skickades runt)
Protest inkommer mot marknadsföring för en förening som inte vill vara en del av Riksförbundet
Svensk Fågelhobby. Detta måste vi själva göra för våra medlemmar. Det är fullt möjligt!
Lars Nilsson (LN), fd förbundsordförande, tydliggjorde hur Sveriges Papegojförenings ansökan till SF
gått till. Bland annat vill Sveriges Papegojförening ha kvar sin stadgepunkt med att godkänna vilka
som blir medlemmar. Dåvarande styrelsen ansåg inte att detta var korrekt. Föreningarna ska vara
allmännyttiga (tillgänglig för alla). En förnyad kontakt med Sveriges Papegojförening bör göras.
Vi går över till att diskutera tidningen Fågelhobby. Vad har vi för tankar?
Flertalet har fått höra att medlemmarna inte uppskattar temanummer.
Redaktionen säger att de inte får in något material från medlemmarna.
Protest - Insända artiklar blir inte publicerade eller skrivs om med annans namn alternativt skrivs om
så författaren inte kan godkänna omskrivningen.
MH föreslår att varje förening ska åläggas att leverera en artikel per år. Då är i alla fall ett tjugotal
artiklar klara. Förringa inte det lilla hållandet.
Tidningen är vårt ansikte utåt, det är dags att göra den digital. Allt fler tidningar finns digitalt, allt fler
människor vill ha sina trycksaker digitalt. Idag får ny medlem vänta oerhört länge på att få sitt första
nummer. Har vi tidningen digitalt får de snabbare tillgång och kan välja om de vill fortsätta att enbart
ha den digitalt eller även i pappersform.
Utgivningsplanen för Fågelhobby bör ändras till januari, mars och maj (istället för februari, april och
juni och så vidare) för att nya medlemmar inte ska behöva vänta så länge på sitt första nummer.
MH påpekar bestämt att tidningen saknar ramar för hur den ska se ut. Ägaren SF måste skriva en
tydlig rambeskrivning. De utländska fågeltidningarna som går bäst är de som har lite av varje i varje
nummer.
LS talar om att han försökt få med nye redaktören men att de sitter i redaktionsmöte samma dag,
vilket varit bestämt sedan länge.
Nu när tidningen inte kommer ut mer än sex gånger per år är det mycket viktigt att rapporterna
kommer in i tid. Det påtalas högt att trots att material sänts in i god tid har det inte kommit in i
tidningen.
Är det kanske så att vi ska försöka sälja tidningen i tidningskiosker?
Utbyte av annonser hos andra föreningars trycksaker.
Dela ut överblivna tidningar till bibliotek, vårdcentraler, tandläkare, frisörer med mera. De gör inte
någon nytta i logistiksansvarigs förråd. Ut med dem och låt dem sprida att vi finns.
Vi behöver en annonschef för att få in fler annonser. När detta ämne kommer upp får vi veta att det
inte är alltid våra nuvarande annonsörer får tidningen. Det är illa. LS uppmanar oss att leta i våra
föreningar efter en annonschef.

Önskan har också kommit att gamla FH-artiklar ska bli sökbara på till exempel hemsidan. Detta är
fullt möjligt men tidskrävande.
Har vi några medlemsförmåner?
Nej, det kan man inte säga. Förr hade vi rabatt på försäkringar hos Agria. Mötet är inte överens om
detta är en förlust att vi inte har det idag. En del anser att det är fatalt medan andra anser att de
aldrig kunde utnyttja den och därmed var den inte av något värde. Sveriges Papegojförening har
detta avtal med Agria numera och dit går våra tidigare medlemmar.
Förutom rabatten behövs också en flockförsäkring för att ge de med större besättningar något.
Kan vi genomföra en förbundsutställning? Kan förbundet göra ett SM?
Inte i dagsläget. Men väl på föreningsbasis.
Mötet beslutade att ett nytt framtidsmöte ska hållas för att sammanställa förslag/underlag till
motioner till förbundsmötet 2014. Förbundsordförande återkommer med mer information kring
detta.
LN flikar in att inventarielistan inte är uppdaterad på mycket länge. Det finns massor av
förbundssaker ute på vift. Dessa måste återföras till förbundsstyrelsen snarast.
(Anna Norén hade med sig den scanner som köptes in 2003 och lämnade den till förbundsordförande LS.)

Önskan är att dessa anteckningar kommer att skickas ut till föreningarna, publiceras på hemsidan
samt sättas in i tidningen FH. Varje förening måste se till att det når medlemmarna på det sätt de
önskar få information det vill säga e-post eller vanligt brev.
Mats Hafström tackade alla för ett trevligt och givande möte.

Vid pennan

Anna Norén, KFH

