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Inbjudan till förbundsmöte

Datum: 28 september 2014
Klocka: 11.00
Plats: Kulturhuset, Svavelstickegränd, Jönköping

Föreningar anmäler sina delegaters namn, max tre stycken, till ordforande@fagelhobby.nu senast
den 9 september 2014.

Lennart Svenzon
För styrelsen Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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DAGORDNING FÖRBUNDSMÖTE 2014

§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

§ 20

Information om kommande SM
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Riksförbundet Svensk Fågelhobby
Röstlängd till förbundsmöte 2014-09-28, baserat på medlemsantal
2013-12-31. (utdrag ur medlemsregistret)

Stadgar, förbundsmöte §46
Varje förening har en röst för varje påbörjat 50-tal medlemmar för vilka förbundsavgift
inbetalts. För att en förening skall vara röstberättigad fordras att minst fem (5)
förbundsavgifter inbetalats. Röstetalet baseras på antalet inbetalda förbundsavgifter
föregående år.
Förening

Antal röstberättigade
medlemmar

Röstetal

Bohusläns-Dals-fågelhobby

(BDF)

46

1

Dalarnas Burfågelförening

(DBF)

38

1

Ekens fågelhobby

(EFH)

11

1

Göteborgs Fågelförening

(GBF)

111

3

Helsingborgs fågelförening

(HFF)

38

1

Jönköpings Läns Fågelförening

(JLF)

30

1

Kullabygdens Fågelförening

(KFF)

30

1

Kristianstads Fågelhobby

(KFH)

30

1

Lunds Burfågelklubb

(LBK)

25

1

Landskrona Burfågelvänner

(LBV)

47

1

Malmö Burfågelförening

(MBF)

53

2

Mölndals Tropiska Fågelförening

(MTF)

27

1

Pjoddens Vänner

(PV)

13

1

6

Ringsjöbygdens Burfågelklubb

(RBK)

37

1

Stockholms fågelförening

(SBF)

37

1

Sveriges Tamfågelförening

(STF)

87

2

Svensk Undulathobby

(SUH)

35

1

Trelleborgs fågelodlare

(TBF)

39

1

Uppsala Tropiska Fågelförening

(UTF)

52

2

Västeråsortens Burfågelförening

(VOBF)

29

1

Ystadbygdens Fågelhobby

(YBF)

36

1

Östergötlands Fågelhobby

(ÖGFH)

26

1

22

877

27

Summa
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Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Verksamhetsberättelse 2013-07-01 – 2014–06-30
och verksamhetsplan 2014-07-01 – 2015-06-30

Verksamhetsberättelse
2013-07-01 – 2014-06-30
Den nya styrelsen har haft två fysiska
möten under verksamhetsåret. Utöver
dessa fysiska träffar har styrelsen haft
kontakt via telefon och Internet för att
bespara förbundet reskostnader.

Ämne/område

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

Styrelsen

Styrelsen kommer även under
kommande verksamhetsår avhålla en
del fysiska möten och resterande över
telefon och Internet.

Förbundsordförande har under
verksamhetsåret besökt föreningar och
medlemmar på olika aktiviteter som
exempelvis Djurens dag i Skåne,
inomhusträffar i Rotebro och uteträffar i
Hagaparken.

Kontakt med föreningar och
medlemmar

Förbundsordförande kommer fortsätta
besöka föreningar och medlemmar
under verksamhetsåret.

I januari hölls det första rådslaget om
hobbyns framtid. I maj hölls en
uppföljning. Anteckningar från dessa
rådslag finns, efter rådslagets önskemål,
tillgängliga på hemsidan. Rådslaget
önskade även publicering i Fågelhobby
för de medlemmar som inte har dator
och Internet – publicering uteblev
tyvärr.

Rådslag

Östergötlands Fågelhobby har upphört.
Landskrona Burfågelförening och
Helsingborgs Fågelförening har slagits
ihop och bildat Öresunds Fågelförening.

Föreningar

Inget SM har hållits under
verksamhetsåret.

Inget Fågelhobbyns Dag har hållits
under verksamhetsåret.

Svenska Mästerskapen

Fågelhobbyns dag
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Rådslagen bör fortsätta.

Önskemål om nya föreningar på två
olika platser i landet har framlagts.
Arbete med att hjälpa till med detta bör
göras.

Arbetet med att försöka få till ett SM
bör fortsätta.

På önskemål från rådslaget ska
Fågelhobbyns Dag försöka hållas under
verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelse
2013-07-01 – 2014-06-30

Ämne/område

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

Se bifogad rapport.

Tidningen Fågelhobby

Verksamheten fortsätter.
Se bifogad rapport.

Se bifogad rapport.

Hemsidan

Verksamheten fortsätter.
Se bifogad rapport.

Omplaceringsverksamhet

Verksamheten fortsätter.

Ringförsäljning

Verksamheten fortsätter.

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

Se bifogad rapport.

Skötselråden från 2005 har uppdaterats
för att bland annat följa nu gällande
föreskrifter. Fem skötselråd är klara.
Dessa distribueras via Internet till såväl
medlemmar, föreningar och
zoohandeln.

Inget stipendium utdelat.

Skötselråd

SF-stipendiet

Fler skötselråd kommer att uppdateras.

Ingen sökande.

Antalet medlemmar var vid 2013 års
slut 877 st.

Medlemsutvecklingen

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

En 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

Flen 2014-08-01

Lennart Svenzon
Ordförande Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Förbundsstyrelsen kommer även
fortsättningsvis att behöva ta hjälp av
medlemmar som adjungeras för vissa
poster.

Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Sida:

Balansrapport
Räkenskapsårets början: 13-07-01
Hela företaget
Period: 13-07-01 - 14-06-30

Utskrivet:

Preliminär

Senaste vernr:

1
14-08-07
112

Ing balans

Period

Utg balans

Omsättningstillgångar 1
1020
PG, ringförv.
1030
PG SF, 679238-6
1035
Pg Norge (kurs 100,50)
1040
NB 4025 17 03831
1210
Kundfordringar
1360
Ränteintäkter
S:a Omsättningstillgångar 1

4 815,93
31 582,84
3 511,68
391 251,45
15 600,00
-4 998,90
441 763,00

-4 131,00
67 427,85
0,00
-116 582,89
-300,00
-3 417,11
-57 003,15

684,93
99 010,69
3 511,68
274 668,56
15 300,00
-8 416,01
384 759,85

S:A TILLGÅNGAR

441 763,00

-57 003,15

384 759,85

-94 080,00
-22 175,00
-150,00
-116 405,00

16 580,00
3 585,00
0,00
20 165,00

-77 500,00
-18 590,00
-150,00
-96 240,00

-116 405,00

20 165,00

-96 240,00

Eget kapital
Årets Resultat

-297 556,52
27 801,48
-269 755,04

27 801,48
9 036,67
36 838,15

-269 755,04
36 838,15
-232 916,89

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL

-386 160,04

57 003,15

-329 156,89

TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Skulder
Kortfristiga skulder
2381
Förtidsbet. Prenum.avg.
2382
Förtidsbet. Förbundsavg.
2391
Inbetalningsdiff.
S:a Kortfristiga skulder
S:a Skulder
Eget kapital
2910
2919
S:a Eget kapital
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Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Sida:

Resultatrapport
Preliminär

Räkenskapsårets början: 13-07-01
Hela företaget
Period: 13-07-01 - 14-06-30

Utskrivet:
Senaste vernr:

1
14-08-07
112

Perioden

Intäkter
Klass 30
3011
3014
S:a Klass 30

Periodens Förbundsavgifter
Förb.avg. 2014

Klass 31
3111
3114
3115
3121
3151
S:a Klass 31

Periodens Prenumerationsavg
Prenimeration FH 2014
Fria Prenum. Sverige
Annonser Fågelhobby
Ringförsäljning.

23 875,00
18 490,00
42 365,00

100 800,00
77 500,00
3 275,00
24 300,00
21 552,00
227 427,00

S:a Intäkter

269 792,00

Direkta kostnader
4111
4113
4181
S:a Direkta kostnader

Produktion, Fågelhobby
Porto, Fågelhobby
Uppfödningsbevis

-239 408,00
-33 184,40
-3 125,00
-275 717,40

Bruttovinst

-5 925,40

Övriga kostnader
6510
6730
6850
7410
7420
7440
7490
S:a Övriga kostnader

Kontorsmateriel
Bokslutskostnader
Porto
Ord. Förbundsmöte
Övriga kostnader
Resekostnader
Hemsida

-442,00
-3 150,00
-4 364,00
-2 844,00
-600,00
-14 404,75
-4 005,00
-29 809,75

Resultat före avskrivningar

-35 735,15

Resultat efter avskrivningar

-35 735,15

Finansiella kostnader
8170
S:a Finansiella kostnader

Bankkostnader

-1 103,00
-1 103,00

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

-36 838,15

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

-36 838,15

Resultat före skatt

-36 838,15

Nettoresultat

-36 838,15

8999

Årets Resultat

36 838,15
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Riksförbundet Svensk Fågelhobby
Förslag till budget 2014-2015
Inkomster
Förbundsavgifter ( 800medlemar)
Prenumerationsavgifter (800 medlemar)
Annonsintäckter ( Dagens 4 annonsörer)
Ringförsäljning

40 000 kr
168 000 kr
24 300 kr
20 000kr

Summa intäckter

252 300 kr

Utgifter
Produktion Fågelhobby
Porto Fågelhobby

210 000 kr
33 000 kr

Övrigt porto
Bokslutskostnader
Kostnader Ringar
Telefonersättningar styrelsen
Reseersättningar
Hemsidan
Diverse utgifter

2 000 kr
4 000 kr
15 000 kr
8 000 kr
15 000 kr
10 000 kr
5 000 kr

Summa utgifter

302 000 kr

För att balansera kostnaderna så måste 49 700 kr tas från eget kapital.
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Till
Riksförbundet Svensk Fågelhobbys förbundsmöte 2014.

Revisionsberättelse
Undertecknade har utsetts att granska förbundets och styrelsens verksamhet under
mandatperioden 2013-07-01--2014-06-30
Utgångspunkten för var granskning har varit §64 i förbundets stadgar.
Avsägelser före och under verksamhetsåret har inneburit vissa svårigheter för styrelsen
att fungera på ett tillfredställande sätt.
Löpande kontakter har hållits, främst med ordföranden, för att få information om hur
verksamheten fortlöpt och problemen bemästrats.
Då vår granskning inte givit anledning till några anmärkningar rekommenderar vi att
förbundsmötet beviljar den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

2014-07-23

Nils-Åke Svensson
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Externa revisorn

Externa revisorns granskning är försenad och kommer i separat utskick innan förbundsmötet.

Flen 2014-08-18

Lennart Svenzon
Förbundsordförande
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Rapport omplaceringsverksamhet och det frivilliga registret

Omplaceringsverksamheten, 2013-07-01 – 2014-06-30
Jag har under perioden skickat ut cirka sju e-brev till föreningarna rörande fåglar som söker nytt hem. 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. Det är min förhoppning att föreningarna vidarebefordrar e-breven till sina
medlemmar eller tar upp ärendet på sina medlemsmöten.

Jag har under perioden förmedlat omplacering av tretton fåglar. Exempel på arter som verksamheten omplacerat är
nymfkakadua, undulat, alexanderparakit, amasonpapegoja, grå jako, dvärgara, timneh jako och orangetofskakadua. Några
fåglar, framför allt upphittade mindre fåglar som jag fått via Polisen, har omplacerats direkt till medlemmar som håller
dessa arter. Fåglarna har placerats hos medlemmar i olika föreningar anslutna till Riksförbundet Svensk Fågelhobby.

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.

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.
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Ringnummerregisiter, 2013-07-01 – 2014-06-30
Vid halvårsskiftet 2014 fanns det cirka 190 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 epostadress.

Antalet registreringar har ökat markant det senaste halvåret då flera medlemmar anslutna till Riksförbundet Svensk
Fågelhobby gjort reklam för registret på de sociala medierna vilket gett positivt resultat. Jag har även startat en
Facebooksida, https://www.facebook.com/fagelregister där jag berättar om verksamheten samt att man kan följa
arbetet. En Facebooksida innehåller information liknande den på hemsidan. På en Facebooksida kan man, till skillnad från
en Facebookgrupp, INTE diskutera eller skriva inlägg i olika ämnen. Även Polisen har insett värdet av att ha en
Facebooksida och använder väggen ofta till efterlysningar, information om kontroller, berättelser för att öka förståelsen
för deras arbete.

I början på sommaren kontaktades samtliga polismästardistrikt och fick information om verksamheten. Jag erbjöd dem
mina tjänster, framför allt att hjälpa till att spåra ägaren till ringmärka upphittade fåglar. Jag har efter detta utskick oftare
blivit kontaktad av Polisen och organisationer som hjälper Polisen att ta hand om upphittade djur. 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 SF. 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. Förutom att söka i våra
register efter ägaren annonseras att fågeln upphittas på fem olika Internetsidor samt tolv olika Facebookgrupper/väggar,
samt att jag utnyttjar kontakter inom bland annat försäkringsbolagen som försäkrar fåglar.

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.

Arbetet har bedrivits helt på ideell basis.

På uppdrag av Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Ewa Sjödin
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Ringkontots rapport
Totalt: 2368 st. sålda ringar

INTÄKTER
Ringförsäljning

21552.00
UTGIFTER

KONTO BALANS
Ingående saldo

4815.93

Inköp porto

Intäkter

21552.00

Postgiro avgifter 1058.00

Utgifter
Överfört till SF konto
KONTO

-7183.00
-18500.00

Uppfödarbevis

3125.00

Summa

7183.00

684.93

Åkarp 2014-06-30
Henny Andersson
Ringförvaltare
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3000.00

Rapport från webmastern för Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Under våren 2014 lanserades den nya hemsidan på www.fagelhobby.nu
Något av det nya på sidan är Ordförande har ordet, information från myndigheterna, en FAQ-sida, aktivitetstips
(kommande och genomförda), dokument från rådslag med mera.
Uppfödarsidan har ändat utseende och för den som inte är så förtrogen med hur man söker på en sida finns
även en guide att följa.
Skötselråden har åter fått en plats på hemsidan, nu i uppdaterat skick. Dessa kommer att utökas över tid. Det
är fritt för alla att skriva ut skötselråden.
Besökaren ser tydligt de senaste ändringarna på webbplatsen.

Hemsidan har cirka 4500-5000 besökare per månad.

Hemsidan ska fortsätta växa med bland annat fler artiklar, arbetet med ny köp-sälj-sida ska fortskrida samt
inom överskådlig framtid få sidan översatt till andra språk för att nå fler nya medlemmar.

Anna Norén
Webmaster för Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Till Riksförbundet Svensk Fågelhobby
inför årsmöte 28 september 2014
Halvårsrapport från chefredaktör och ansvarig utgivare för Fågelhobby den 31 juli
2014.

Som många av oss kunde konstatera beklagade kollegan Darren Tafton på ledarsidan i årets
sommarnummer av Foreign Birds svårigheterna med att få in artiklar till tidskriften. Det var
närmast ett desperat rop på hjälp för att den nu 80-åriga tidskriften inte skall läggas ner. Vi
har läst liknande larmrapporter i åtskilliga burfågeltidskrifter de senaste åren (se ex. de
ständiga uppmaningarna i Solfuglen). Vi kan också konstatera att många, även de stora tyska,
holländska och belgiska kollegerna (som i vissa fall backas upp av kommersiella förlag och
har helt andra resurser), måste ta till färdigskrivna texter som skickats ut av Loro Parque och
Weltvogelpark Walsrode. Till och med Avicultural Magazine tvingas fylla ut med dessa
färdigskrivna texter. Det är förstås ingen bra utveckling när stora organisationer får
spaltreklam på det sättet! Inte heller att man kan läsa samma artiklar i tidning efter tidning.
Ingen seriös tidskrift vill ha en sådan situation. Men det vittnar om avikulturens svaga
ställning i dagens Europa.
Att bli chefredaktör
Jag har valt att göra den här rapporten ganska utförlig, dels för att demonstrera under vilka
villkor tidningen Fågelhobby kommer till, dels för att visa den märkliga atmosfär som råder
inom vissa kretsar inom riksförbundet och som tycks leva kvar som seg struktur långt tillbaka
i tiden, företrädd av människor som uppenbarligen inte vill ha en tidning. Men utförligheten
dikteras också av viljan att ge vägledning för fortsatt redaktörskap. Det kan vara bra att för en
gång skull belysa tidningsarbetet i en kontextuell helhet.
När jag vid ett redaktionsmöte hösten 2013 blev tillfrågad att ta över redaktörskapet för
Fågelhobby - eftersom Hans Odöö inte ville fortsätta - tvekade jag av flera skäl: inte för att
jag tyckte att det skulle vara omöjligt att ge ut ett antal nummer. Jag vet av erfarenhet att det
går att fylla en tidning med egenproducerat material i form av översikter och notiser i fall det
skulle knipa (som ex. Albrecht Møller oftast gjorde i den nu klassiskt vordna Stuekultur. Det
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är också lätt att konstatera att Der Vogelfreund inte skulle ha varit mycket utan Günter
Oppenborn; Solfuglen har ju aldrig blivit densamma sedan Ingolf Jakobsen dog, och om
någon inbillar sig något annat, Dansk Fuglehold bygger faktiskt, vid sidan av översatt
material, på att Kristian Saugberg Andersen fyller nummer efter nummer med kompilat).
Så pass stor erfarenhet och beläsenhet har jag att det inte skulle vara första bekymret att fylla
tidningen (jag läser regelbundet åtminstone ett 10-tal burfågeltidskrifter på ett halvt dussin
språk), därtill har jag ett tillräckligt stort internationellt nätverk innefattande framstående
fågelhållare i USA, England, Nederländerna och Tyskland att kunna stödja mig på om jag
behöver information. Dessutom är jag professionell skribent med lång erfarenhet av att skriva
i olika sammanhang, högt och lågt. Men framförallt kunde jag förlita mig på en bra redaktion,
som Jan Högberg delvis hade satt ihop (se FH 2013:6). Så det var inte huvudproblemet att
åstadkomma en tidning som fick mig att tveka.
Att redigera en tidning tar emellertid tid, mycket mera tid än de flesta föreställer sig och det
gör också att man är uppbunden när tidningen formgivs, så att man snabbt kan rycka in och
fylla ut eller bryta om. Därtill har jag inget personligt behov av att använda Fågelhobby som
plattform för eget skrivande. Jag publicerar mig om fåglar i fångenskap i helt andra
sammanhang, vetenskapligt och internationellt. Det känns mer angeläget. Men jag har suttit i
redaktionen för Fågelhobby några år, jag har medverkat med material beställt av Bengt
Larsson när han var redaktör, och jag har försett Hans Odöö med fyllnadsmaterial, som han
ofta prioriterade, eftersom det var färdigt för publicering och med användbart bildmaterial!
Dessutom, och det var egentligen den viktigaste bevekelsegrunden, tycker jag att vi skall ha en
gedigen hobbytidskrift även i Sverige, en motsvarighet till AFA Watchbird, Avizande eller
Australian Aviculture. Bengt Larsson hade, när han tog över redaktörskapet, på ett metodiskt
och målmedvetet sätt, styrt upp tidskriften och på nytt gjort den intressant att läsa. Under hans
redaktörskap bjöd FH på omväxling och kunde läsas av var och en med ett gediget
fågelintresse (Hans Odöö förbättrade tidningens form). Jag har därtill alltid inspirerats av vad
Zolo Stärner (med benägen draghjälp av den dynamiske SBR-ordföranden Olle Klaar) under
tio år lyckades åstadkomma med Våra Burfåglar, när jag för 50 år sedan började med fåglar
och också började läsa facktidskrifter i ämnet från när och fjärran. Kunde de, borde väl vi

20

också kunna göra en bra tidning. Den ledande tidskriften, Gefiederte Welt, är sedan länge
också en ledstjärna.
Så okej, vi skall ha en tidning och jag skall göra mitt bästa, var mitt svar när jag fick en
formell förfrågan från valberedningen några veckor senare. Då hade jag väl hoppats på att
också medlemskretsen skulle vara nöjda med att vi faktiskt är villiga att lägga ner tid och
energi på att se till att de även fortsättningsvis får ut en tidning. Jag trodde också att de kunde
förstå betydelsen av arbetsglädje i att efter vårt eget gottfinnande producera årets upplaga av
Fågelhobby till båtnad för den kunskapstörstande läsekretsen.
Det här har jag också utförligt rapporterat i en programförklaring (kortfattat även som ledare i
FH 2014, nr 1), bl.a. tog jag mig tid att göra det skriftligen utförligt till det s.k. rådslaget den
12 januari (trots att det inte hade någonting med Riksförbundet att göra och självfallet ej
heller med tidningen), men som i strid mot normal mötesetik lämnades helt obeaktat (vilket
f.ö. också gällde den skrivelse med förslag som skickades till mötet av ordföranden för UTF).
Istället gav man utrymme åt bisarra synpunkter om att tryckfrihetsförordningen borde
åsidosättas, rena lögner och ostyrkta påståenden. Dumheterna fick upprepas igen utan att
någon hyfsade debatten vid nästa möte! Märkligt, kan man tycka! I den värld jag lever är
debatter sakligt underbyggda och ämnade att vara konstruktiva.
Redaktionsarbetet kommer igång
Det dröjde på grund av mötestekniska skäl innan jag blev formellt utsedd till chefredaktör i
början av januari, men den 12 januari kunde vi, när helgerna var över, på allvar sätta igång.
Då höll vi första redaktionsmötet. Vi hade då ett par veckor på oss att få ihop nummer 1 som
skulle vara färdigredigerat sista veckan i januari. Jag gjorde en grovskiss över årets
kommande nummer och vad de skulle innehålla, jag hade tänkt igenom upplägget av de
enskilda numren och planlade därefter. Första numret skulle handla om artmångfald, och på
kort tid - drygt två veckar - fick vi ihop ett nummer, mycket tack vare redaktionssekreteraren
Magnus idoga arbete. Vi fick ett första nummer där vi också stramat upp innehållet som
erbjöd rimlig variation med artpresentationer, häckningar, papegojor, nyhetsstoff och annat.
Vi preciserade de fasta spalterna så vi skulle få ett redaktionellt genomtänkt material som
fungerade. Eftersom Jan Högberg pensionerat sig införde vi också en krönika för ersätta hans
"Tankar från en fröhink" där någon under rubriken "Signerat" skriver en idébärande artikel för
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att vitalisera diskussionen om vår hobby. Vi menar att en sådan diskussion är av vikt. Det
första numret visade att jag förfogade över en mycket duglig och expedit redaktion som på så
kort tid fick ihop ett nummer. Varje nummer omfattar drygt 35 sidor som skall fyllas med text
och ett rimligt bildmaterial, bara det en prestation att få ihop. En eloge till mina medarbetare
för den bedriften.
En pikant detalj var ett rykte som omedelbart kom i svang och som vidareförmedlades av
personer som borde ha vetat bättre, eftersom det bara var att gå till läggen. Det spreds
nämligen att Jan Högberg "skulle ha fått sparken" (från vad och av vem? Mig?), detta trots att
han själv utförligt skrev en tack-för-sig-krönika i sin fasta spalt "Tankar från en fröhink" i
sista numret av 2013. Stötande tyckte jag som fått lära mig 8:e budet i folkskolan. "Vad min
person anbelangar, är jag väl ganska härdad. Det positiva är väl att man kan vara orsak till att
folk bryr sig. Det är bara så tragiskt att det skall behöva bygga på osanningar", kommenterade
Jan Högberg.
Vi ärvde några papegojartiklar, med ganska likartat innehåll, från förra redaktören, som vi
spridit ut i olika nummer. Sedan visade det sig att ett par av dem publicerats också i en ny
internetbaserad gratistidskrift, varför vi, när det upptäcktes, avstod att publicera den andra av
dem. Vi hade dessutom några korta notiser från en enskild skribent, innehållsmässigt lika
sådant hon publicerat tidigare, av tipskaraktär i det ärvda materialet. Vi fick dock när vi skulle
publicera dem i nr 3 och 4 ett litet förvirrat brev från författaren där hon drog tillbaka
materialet med förmaningen att "Ingen av dessa får publiceras utan jag vill att artiklarna inkl
bilderna omgående returneras till mig". Hon skulle fortsättningsvis heller aldrig publicera
något i framtida FH. Så vitt jag kunnat utläsa av den mejlkonversation som sänts ut hade detta
beslut inget med tidningen att göra, utan hade sin bakgrund i en diskussion om material på
riksförbundets hemsida att göra. Det spillde uppenbarligen över på tidningen, oklart varför. Vi
har också mottagit några obetänksamma, inte särskilt skarpsinniga mejl (i ett fall anonymt)
som inte behövs ordas om vidare. En ren oförskämdhet mot tidningens medarbetare som
cc:ades till åtskilliga personer besvarade jag i en ledare för nummer tre. Varför avsändaren
med rena floskler skulle förolämpa tre generationer (Bengt, Hans och undertecknad) av
redaktörer som lagt ner stort arbete på att få ihop tidningen, men framför allt alla skribenter
som oegennyttig medverkat i tidningen de senaste åren övergår mitt förstånd. Jag tycker att
tidningen skall ägnas annat än polemik, men i det fallet hamnade kritikern under
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plimsollmärket och det var dags att säga ifrån (något som också en rad läsare tyckte var
väldigt positiva till att jag gjorde).
Nu har vi kommit till halvlek. Vi har redigerat fyra nummer och erbjudit mångfald,
erfarenhet, kärlek och sommaräventyr. Två nummer återstår om utmaningar och
kulturpåverkan. Innehållet i nr 5 är på väg att fyllas, nr 6 är planerad. Vi försöker hålla den
bredd av avikulturen som klassikerna förespråkar och som bl.a. Uno Plazikowski (Stora
burfågelboken i färg) och Jan Högberg/Britta Lindgren (Fåglar som sällskap och hobby) är
goda exponenter för och som kännetecknar bl.a. UTF:s medlemmar. Jag nämner UTF
eftersom medlemmarna där har varit en fantastisk referensgrupp när jag velat diskutera
upplägget av tidningarna. En mer påläst, kunnigare och mer entusiastisk skara fågelmänniskor
får man leta efter. I min enfald trodde jag att hela fågel-Sverige höll samma nivå.
Medarbetarna
Jag har under min tid som chefredaktör kunnat förlita mig på en osannolikt bra redaktion:
Utan Magnus Karlssons fantastiska insatser och energi (han lyckas entusiasmera folk att
skriva - de blir oftast smickrade av att få medverka) hade det inte gått alls att få den bredd och
variation vi eftersträvar. Magnus är en idealisk medarbetare, nyfiken, alltid intresserad av att
lära sig mera, som läser allt han kommer över om burfåglar och som, trots att han fortfarande
uppfattar sig som nybörjare, behärskar siskor och vävare både av erfarenhet och har en
imponerande beläsenhet, men som är fortsatt nyfiken på andra fågelgrupper: afrikanska
astrilder, insektsätare, simfåglar, vaktlar, etc. Han är också allmänornitologiskt bred. Magnus
tar också egna bilder till tidningen. Alltid positiv och snabbt slår han dövörat till när
"kritikerna" kommer med ogenomtänkta (enfaldiga), ibland rent elaka kommentarer. Tänk om
vi hade fler som Magnus. Vilket positivt föreningsliv hobbyn skulle ha i Sverige. Ta väl hand
om krafter som Magnus!
Björn Johansson är en annan klippa som jag gärna vill lyfta fram. Med aldrig sinande energi
levererar Björn (tvärtemot vad han antyder i sin undulatspalt i nr 3) alltid i god tid välskrivna
texter och goda bilder som vittnar om hans inte bara stora entusiasm inför, utan också gedigna
kunskaper om, sina favoritfåglar. Man kan alltid lita på Björn. Han visar också att det finns ett
levande förenings-Sverige inom hobbyn och att den förening han är aktiv i regelbundet
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anordnar utställningar jävar ju också uppfattningen att utställningsverksamheten är död. Har
man vilja så går det. SUH är ett levande bevis på det!
Sten Wiechel har varit en enorm tillgång och genom hans spalter har vi fått en
kvalitetstidskrift, som få utländska kolleger med större resurser kan mäta sig med. Sten
skriver sakligt, alltid välformulerat och av läsarna uppskattat om våra fåglars hälsa i en
stående spalt. Sten levererar alltid i tid, och Sten ser också till att vi håller Frågor & Svarspalten vid liv. Den infördes av Jan Högberg och Jan har värnat särskilt om att vi skulle
behålla den. Folk skickar in frågor om sina skyddslingars skötsel och de besvaras sakkunnigt
av Sten. Det är en institution som vi gärna behåller. Sten levererar också regelbundet bilder
till tidningen. Han har ett fint förråd av bilder tagna i olika länder. Sten har ett brett
fågelkunnande både om hobbyfåglar och vilda arter runt om i världen, han är en duktig
uppfödare och har ett långt historiskt perspektiv genom att han var aktiv uppfödare och
utställare redan på 1960-talet. Gedignare bakgrund får man leta efter.
Elin Lord Fye är vår yngste och nyaste redaktionsmedlem. Hon har utifrån sina
utgångspunkter hittills medverkat med ett par uppskattade artiklar av reportagekaraktär och
har lovat mera. Hur det blir med fortsättningen är dock oklart, eftersom hon skall bli mamma i
höst.
Karl-Erik Tenglin, allas vår Kalle, är en institution som man kan luta sig mot och fråga om än
det ena eller det andra. Kalle har länge medverkat med korta artbeskrivningar av
featurekaraktär, något som han fortsatt med även i år. Men vi har också fått en reserapport
från Randers och vi är utlovade ett par längre artiklar. Att australiska astrilder är hans
favoriter kan ingen ta miste på. Kalle är också en formidabel guldgruva när det gäller
bildmaterial. Saknar vi någon bild, kan han ofta leverera den i ett hållbart format (vi behöver
helst tiff-filer och de skall allra helst vara över 300 dpi, inte alla tycks förstå det). Kalle har
också ett fotografiskt bildminne varför han snabbt kan återfinna en gammal bild i sina
samlingar. En fantastisk tillgång i redaktionen, med andra ord.
Tidningen
Vi gör en tidning på samma sätt som alla andra redaktioner gör (jag har nu insett att det finns
åtskilliga läsare som trots att vi befinner oss i år 2014 inte har den ringaste aning om hur en
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tidning kommer till, helt obegripligt, men det är inget jag tänker orda om här). Formen
utvecklas hela tiden, man måste ju pröva sig fram, men vi tycker ändå att vi hittat ett upplägg
som håller och i jämförelse med andra tidskrifter ger en professionell disposition.
Vi inleder med reportage, vanligtvis sådant material som våra läsare skickat in. Det kan vara
längre artporträtt, tematiska artiklar, längre beskrivningar av förstagångshäckningar,
upplevelser av olika slag, m.m.
Vi har också några fasta spalter:
Fågelhälsa där Sten Wiechel med sin veterinärbakgrund sakkunnigt skriver om sjukdomar
och förebyggande hälsovård. En kvalitetsprodukt!
Signerat där någon i fågel-Sverige skriver en tänkvärd, ofta lite vass, krönika med idébärande
innehåll (vi ser det som ett väldigt viktigt tillskott och visar att det finns goda krafter i landet
som vill vitalisera organisationslivet). Vi tror att det här är texter som såväl förbundsstyrelse
som lokalföreningar kan ta till sig för att utveckla organisationslivet i Sverige.
... för nybörjare där vi puffar för en art eller släkte lite utförligare (vävare, sebrafinkar,
gouldsamadiner, kragfasaner, etc.), med skötselråd och där skribenten entusiastiskt "talar för
sin favorit" - detta som ett tips åt relativa nykomlingar i hobbyn, men också för alla
"gamlingar" som vill pröva något nytt eller återupptäcka en gammal goding. Ett uppskattat
inslag.
Undulater, där Björn svarar för innehållet och välskrivet presenterar olika aspekter av sin
favoritfågel, alltid med egna bilder. Hög kvalitet och viktigt inslag om en av de vanligaste och
mest älskade fåglarna inom hobbyn.
Granskningar & nyheter - innehåller uppgifter av notiskaraktär. Det kan vara lokala
uppgifter om utställningar, nya lagar och förordningar, internationella utblickar, korta
refererat av intressanta uppgifter ur utländsk fågelpress, domstolsutslag o.dyl.
Papegojor - här ger vi plats åt artiklar om såväl tampapegojor som andra arter inom hobbyn.
Ofta skriver folk personliga porträtt om "sin" papegoja, men vi har också artiklar av mer
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generell räckvidd som den sakkunniga artikeln om papegojvoljärer. Vi försöker också få in
artporträtt. Här lägger vi därtill en del papegojnotiser av skilda slag.
Kultursidan - här presenteras framför allt nyutkommen burfågellitteratur, eller annan
litteratur som är relevant för fågelhobbyn. Vi får nu oss tillsända nyutkomna titlar från olika
länder så vi kan hålla läsekretsen à jour om aktuella böcker. Ett uppskattat nyinkommet inslag
i tidningen.
Frågor & svar - en gammal trotjänare i nytappning där Sten Wiechel redigerar de frågor som
kommer in om fågelhobbyn med gedigna svar. Vi vill gärna se detta som en motvikt till de
fackmannamässigt svårbedömda chattsidor som figurerar på nätet.
Ordföranden har ordet - förbundsordföranden presenterar fortlöpande arbetet inom
riksförbundet.
Så har vi också Föreningsmöten och Föreningskontakt som fasta inslag.
I mån av plats lägger vi ibland andra fasta rubriker som exempelvis Råd & rön med tips för
fågelhållningen, eller Hemma hos.... Resebrev har också återkommit i tidningen. I år har vi
haft en fortlöpande presentation av Skansens fågelhållning, något som initierades av Bengt
Larsson. Förstauppfödningar rapporteras när sådant finns.
Emellan de fasta spalterna lägger vi annat inkommet material, ofta av featurekaraktär. Vi vill
att det skall vara en blandning av artiklar skrivna av gediget kunniga skribenter varvat med
mera personligt hållna erfarenhetsbaserade mer kåserande framställningar. Fågel-Sverige är ju
fullt av kunniga uppfödare och avikulturister som vill medverka. Därmed erbjuder vi läsning
för alla med ett genuint intresse för hobbyn.
Utrymmet för internationella utblickar är inte så stort, men något försöker vi få med i varje
nummer, gärna sådant som har med hur myndigheter förhåller sig till fågelhållning i andra
länder, men också om ovanliga häckningar eller annat av nyhetsvärde. Jag går igenom
burfågeltidskrifter på en rad språk för att hitta godbitar.

26

Genom upplägget har vi fått mycket varierande innehåll i varje nummer, ingen kan med
trovärdighet påstå något annat. För den som är genuint intresserad av fågelhobbyn finns det
något läsvärt i varje tidning. Folkbildningstanken kan man inte heller ta miste på.
Vi tar inte in Loro Parque-översättningar, inte heller från Weltvogelpark Walsrode. Däremot
samarbetar vi med Dansk Fuglehold och kan ibland förlita oss på deras artiklar, enkannerligen
om någon efterfrågat texter om en specifik art (ex. yarrellsiskan i första numret) - det är också
ett reciprokt förhållande eftersom vår danska systertidskrift under årens lopp även publicerat
material från oss. Vi förlitar oss också på hjälp från utländska kolleger när det gäller
bildmaterial och faktaunderlag. Där har både Magnus och jag ett brett kontaktnät vi kan få
hjälp från.
Vi har originalartiklar. Det tycker jag är trevligt och att de dessutom håller kvalitet är ju ännu
bättre. Att bjuda läsaren på erfarenhet och sakkunskap är ju en viktig konkurrensfördel för
Fågelhobby i dessa tider när vi översållas av chatt- och informationssidor på internet med
svajiga och tvivelaktiga innehåll. Det tycker jag är fantastiskt! Det borde Riksförbundet
styrelse också lyfta fram! Vi har läsare som vid sidan av redaktionen ställer upp med
bildmaterial, exempelvis Jan Högberg, Henrik Sahl, Ronnie Jöneros m.fl. som oegennyttigt
och snabbt fixat fram bilder när så behövts. Vi känner därtill utländska uppfödare som också
hjälper till med bilder när så behövts.
Det kan nämnas att det är en genomarbetad textmassa som skickas för tryckning, och att vi
bifogar ett mycket stort bildmaterial (närmare 90 bilder skickas, men alla kommer förstås inte
kommer med). Vi gör inte layouten. Det gör Tina Ersson. Däremot redigerar vi tidningen och
därför är det konstigt när folk tycks tro att man skall skicka oredigerat material direkt till Tina
eller tryckeri! Obegripligt, uppriktigt sagt! Det innebär också att trots all noggrann planering
kanske inte allt får plats i just detta nummer när man väger illustrationer mot text, att man i
slutskedet kanske får byta ut en längre text och istället ersätta den med en annan. Normalt
förfarande alltså, därför kan man av begripliga skäl inte heller utlova att en text skall komma
med i ett visst nummer. Vi prioriterar förstås sådant som är av nyhetskaraktär, och vi ser helst
att skildringar av förstauppfödningar kommer med så fort som möjligt. Men allt annat är
avhängigt en rad redaktionella hänsynstaganden och en tidning är aldrig färdigredigerad
förrän sista korrekturet gått till trycket. Vi har helt enkelt inte de redaktionella resurser som
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skulle krävas att planera med sådan noggrannhet att vi kan garantera att ett visst stoff kommer
med i ett specifikt nummer. Det är märkligt att vissa läsare inte förstår sådant.
Missförstånden
Ett vanligt framfört missförstånd är att folk inte vill skriva i tidningen. Det är helt enkelt inte
sant, för det finns förmodligen ingen tidning i världen där läsekretsen spontant sätter sig ner
och i en jämn ström år efter år förser redaktionen med bra och omväxlande stoff att fylla
numren med. Så går det inte till. Naivt att tro det. Uteblir artiklar beror det på att redaktionen
inte gör sitt jobb. Vi får in en del material av sig själv. Men framför allt frågar vi fågelfolk,
oftast är det Magnus som gör det, och de flesta blir glada över att tillfrågas. Vi har på det viset
fått flera författare som nu regelbundet vill medverka. Vanligt redaktionellt arbete helt enkelt,
så som alla andra tidningar, FH är inget undantag, måste arbeta. Då, när de uppmuntras, vill
också folk skriva i tidningen. Inget konstigt med det. En tidning måste ju också redigeras
annars blir den ju väldigt tråkig. Det finns gott om danska, lokala burfågeltidskrifter som är
katastrofala ur alla läsarsynvinklar. Ingen kan väl önska en sådan tidning? Ändå så tycks vissa
vilja ha en helt oredigerad tidning utan redaktionell linje!
Det har ibland framförts synpunkter om att det är för lite papegojmaterial i tidningen. Det är
helt enkelt inte sant. Vi gjorde en beräkning av tidigare årgångar och kunde konstatera att
nästan hälften av alla artiklar handlat om papegojor. Störstparten av resterande artiklar
handlade om finkfåglar. Bara en liten bråkdel av tidningens innehåll ägnades duvor,
hönsfåglar, kråkfåglar, springhöns, insektsätare, fruktätare, rallar, simfåglar eller någon annan
kategori (varför inte "sångfåglar" som vi vet att många vurmar för, men som helt lyst med sin
frånvaro som kategori). Vi som är genuint intresserade av exotiska vildduvor, vaktlar, gäss,
nordostasiatiska finkfåglar eller kråkfåglar har all anledning att vara missnöjda. Det här har vi
därför försökt balansera genom att aktivt uppmuntra skribenter med intressen för försummade
fågelgrupper. Vi har fått en väldigt positiv respons från seriösa hobbymänniskor som gärna
velat berätta om sina fåglar. Det har också uppskattats av läsarna.
Det är för mycket historia är en annan framförd synpunkt och som inte kan kategoriseras
annat är rent antiintellektuell. Att göra sig urarva är att utplåna hela hobbyn. Vi kan också
konstatera att de nya reglerna (nya L 80) från juli 2014 explicit talar om fåglar som
"traditionellt hållits" inom hobbyn. Då är det ju så mycket mer angeläget att belysa hobbyns
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historiska rötter och den bredd som alltid kännetecknat den. Vi kan ju också lätt konstatera att
våra kolleger som Gefiederte Welt, Avicultural Magazine med flera har rent historiska
artiklar, så den negativa ståndpunkten säger förstås mer om den som framfört den än om
tidningen. Historielöshet är ju ett allmänt bekymmer i Sverige, och kanske visar våra exempel
att tyska och brittiska fågelvänner står på en mer gediget intellektuell grund. Det är dock inte
så illa, vi har faktiskt fått åtskilliga uppskattande mejl om just våra artiklar med historiskt
innehåll. Många värdesätter trots allt lärdom!
Föreställningarna om "försvunna artiklar" som tycks lägga en sådan psykologisk hämsko på
vissa potentiella skribenter att de inte kan förmå sig att fatta pennan och formulera egna
välskrivna essäer till Fågelhobby tycks leva vidare. Det är naturligtvis en kognitiv låsning
som oavsett hur många gånger den dementerats i tidningen eller vid möten tycks leva vidare.
Vad den får näring ifrån förstår jag inte. Det finns professionell hjälp att få mot
tvångsföreställningar av det slaget. Redaktionen kan inte hjälpa dessa personer att komma
bort från sina problem.
Bekymmer
En sak som inte fungerat alls är rapporteringen om Föreningsverksamheten. Trots att tidpunkt
för deadline står i både tidningen, på hemsidan och att jag i mejl gång på gång meddelat den
ansvarige för register och logistik har material inte skickats till redaktionen i tid. I första
numret kom uppgifterna (oredigerade) allt för sent, vilket gjorde att vi fick göra om det på
slutet (vilket också skapar såväl onödig tidsutdräkt som merarbete), och för de senaste numren
har materialet, trots påstötningar, inte inkommit alls. Det fungerar helt enkelt inte. Jag får över
huvud taget inga svar. Det är bekymmersamt. Jag gör vad jag kan utifrån de enskilda
föreningarnas hemsidor för att reparera skadan och nu skickar också en del av dem direkt till
mig eftersom de också är missnöjda med hur den ansvarige hanterar detta. De flesta
föreningar har ju dock program klara för hela terminerna på sina hemsidor.
Jag vet inte heller om vederbörande ansvarig för register och logistik över huvud taget läser
mina mejl (och jag skickar för säkerhets skull till alla hans e-mejladresser). Vi har till
exempel fått en förfrågan rörande saknade pliktexemplar från Lunds universitetsbibliotek
som jag vidarebefordrade. Han utlovade i ett mejl att de saknade exemplaren skulle skickas
till LUB, men inte. Tre månader senare kom nya påstötningar från LUB om att samma
nummer alltjämt saknades och jag påminde honom om detta. Ingen
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respons alls. Jag vet inte om den ansvarige nu skickat till LUB eller inte. Nonchalant, när
LUB faktiskt vinnlägger sig om att ha en komplett uppsättning av FH. Samma sak gäller nya
medlemmar som hört av sig om att de inte fått tidningen. För mig är det ren hyfs att jag också
får svar på mina påstötande mejl, som visar att sådana ärenden expedierats. Det måste ligga i
Riksförbundets intresse att detta fungerar! Det har också påtalats från oss.
Annonsverksamheten har inte fungerat under flera år och det är också djupt olyckligt eftersom
det tidigare har dragit in pengar som möjliggjort tidningens utgivning. Vår gode Magnus var
tidigare ansvarig för detta och lyckades vad jag har förstått dra in ganska mycket pengar på att
sälja annonser. Han lämnade också över detta till en efterträdare, allt inarbetat och färdigt att
bara fortsätta, men om jag är rätt underrättad har detta sedan helt raserats. Vi har mycket få
annonser och det är märkligt om vi inte skulle kunna fått fler om någon aktivt tog sig an detta.
Det borde ju vara ett prioriterat område kan man tycka. Här har Riksförbundets ledning svikit
under flera år.
Tidningens framtid är också avhängig att det finns en fungerande styrelse. En
expeditionsministär på två personer är knappast uthålligt framledes. Det måste åtminstone
finnas en ansvarig kassör som garanterar att tryckeri och formgivare betalas om vi skall kunna
ge ut tidningen. Det här är en djup olycklig situation som gör tidningsarbetet skakigt.
Epilog
Vi har alltså en tidning som fungerar, en redaktion som gör ett enastående jobb och en
fantastisk redaktionssekreterare som jag vill prisa på alla sätt. Vi har människor som är
intresserade av att skriva och av att leverera bilder. Vi har en kvalitetstidning som i jämförelse
med de kommersiellt baserade burfågeltidskrifterna i Tyskland, Belgien, Polen, Sydafrika och
USA och föreningstidskrifterna i Danmark, Norge och England, som jag regelbundet läser,
står sig bra. Det är också de tidskrifterna FH skall jämföras med vid en eventuell utvärdering.
Vi har intressantare stoff än flera av de gamla ärevördiga engelska burfågeltidskrifter som
verkligen har problem att fylla sina nummer och därför tar till repriser.
Vi gör en tidning helt utan några som helst resurser. Vi använder våra egna datorer, skrivare,
egna telefoner och betalar porton själva. Det är då rimligt att det skall vara roligt att göra
tidningen, och då måste det dessutom vara efter vårt eget gottfinnande. Hur skapar man
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annars en kreativ och intellektuell miljö? Att producera en tidning på frivillig basis under
andra premisser är helt ogörligt. Jag tror inte att de som är emot dagens tidning ens förstår hur
en tidning blir till.
Vi har fått åtskilliga uppskattande mejl om tidningens innehåll från hela landet. Inte tu tal om
annat. Det är roligt när folk förstår det arbete vi lägger ner på tidningen. Det är förstås
intellektuellt hederliga människor och det är ju de vi har för ögonen när vi jobbar.
Vi kan samtidigt konstatera att ingen av de kritiker som gärna torgfört sina floskler och åsikter
för att lägga sordin på arbetet varken i år eller tidigare år som jag varit med i redaktionen
producerat några intelligenta, lödiga, välformulerade artiklar som skulle förbättrat tidskriften i
deras ögon. Därmed faller väl också i stort sett legitimiteten i deras kritik. Det är lätt att
gnälla; att konstruktivt bidra till en positiv föreningsmiljö tycks vara svårare. Uppenbarligen
är det inte tidningens bästa som ligger för ögonen hos dessa personer, något som också
framhållits av Bengt Larsson och Jan Högberg, mina viktigaste bollplank.
Så var och en som har negativa synpunkter på tidningens innehöll bör för trovärdighetens och
ärlighetens skull först tydligt deklarera hur många gedigna artiklar av generell räckvidd man
skrivit till tidningen de senaste åren. De str dem förstås fritt att också föreslå en ny
chefredaktör med större bredd och större kompetens som skulle kunna göra en tidskrift som
passar dem bättre. Gör man en värdering av tidningen skall det göras sakligt och med gängse
metoder (genom såväl kvantitativa som kvalitativa innehållsanalyser) för detta. För att få en
rättvis bedömning skall jämförelser göras med Gefiederte Welt, De Vogelwereld/Le Monde
des oiseaux, Avizandum, ASA Avicultural Bulletin och liknande tidskrifter som många av oss
inom hobbyn läser, inte ostyrkta påståenden och personligt tyckande.
För att återknyta till inledningen. Till skillnad från Foreign Birds och andra utländska
kolleger har vi inte brist på material till tidningen, utan det flyter på ganska bra. Det är förstås
i första hand vår redaktions stora förtjänst. En tidning utan en redaktionell strategi fungerar
helt enkelt inte, det vet varje tidskriftsredaktör. Det är också tack vare att många
fågelmänniskor, särskilt efter att de blivit tillfrågade, gärna bidrar med material som gör
tidningen. Vi fyller inte Fågelhobby med färdigskrivet stoff från stora kommersiella
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intressenter. Vi har oaktat vad som än påstås och givet de påvra premisser vi arbetar utifrån, en
innehållslig variation i varje nummer.
Att producera nummer efter nummer som tillfredsställer alla medlemmar låter sig helt enkelt inte
göras, konstaterade redan Wilhelm Eklund 1968 när han efter tio år lämnade redaktörskapet för
Burspråket. Bläddrar man i gamla Vi och våra djur förstår man också att det alltid funnits trätgiriga
personer inom djurhobbyn.
Vi har redigerat Fågelhobby med utgångspunkten att läsekretsen är nyfiken och vetgirig. Vi har
därför, trots att papegoj- och finkartiklar ofta dominerat under årens lopp, medvetet försökt bredda
innehållet så att hela avikulturen belysts. Vi tror att merparten av våra läsare uppskattat detta. Det
är nu upp till nästa redaktör att göra tidningen än bättre och
intressantare! Vi (här inkluderar jag gärna Bengt och Hans) har med den enastående redaktion som vi
kunnat förlita oss på lagt grunden. Nu får nästa höja ribban.

Uppsala som ovan
Ingvar Svanberg, chefredaktör och ansvarig utgivare för Fågelhobby
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Valberedningens förslag
Då sammankallande avsagt sig sitt uppdrag under mandatperioden har undertecknad varit ensam
valberedning.

Valberedningen har fått in två nomineringar, se nedan.

Ledamot

nyval 2 år

Steffen Langhammer, STF

Ledamot

fyllnad 1 år

Dag Dunås, VOBF

Ledamot

fyllnad 1 år

Inget förslag

Redaktör

nyval 2 år

Inget förslag

Annonschef

nyval 2 år

Inget förslag

2014-08-18 Sandöverken
Per Heimdal
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Helsingborgs
Fågelförening

1. Motion om ägardirektiv för tidningen Fågelhobby
Fågelhobby är medlemstidning för samtliga föreningar inom Svensk Fågelhobby. Som sådan ägs tidningen
av medlemmarna genom sina föreningar och förbundsstyrelsen. För att tydliggöra detta skall förbundsmötet
uppdra åt styrelsen att utforma ett ägardirektiv för Fågelhobby i medlemmarnas intresse.

2. Motion om ansvarig utgivare för Fågelhobby
För att behålla kontinuitet beträffande ansvarig utgivare anser vi att förbundsordföranden alltid skall
stå som ansvarig utgivare för Fågelhobby.

3. Motion om ett permanent rådslag (arbetsnamn) för Svensk Fågelhobby
Vi anser att förbundmötet skall uppdra åt styrelsen att tillsätta ett permanent rådslag utformat enligt de
diskussioner som ägde rum i Helsingborg den 31 maj. Alternativt kan styrelsen låta en arbets- grupp stå för
utformningen (bilaga 3 Minnesanteckningarna från Rådslaget – Uppföljningen).

Helsingborg den 20 juni 2014

Helsingborgs Fågelförening
Mats Hafström
Ordförande
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2014-06-25

Till SF:s Förbundsmöte 2014

Motion angående stadgeändring av Riksförbundets Svensk Fågelhobbys stadgar § 76
Stockholms Burfågelförening föreslår att Förbundets ordförande skall vara ansvarig utgivare av
Fågelhobby

Styrelsen i Stockholms Burfågelförening

Agneta Jernberg
Sekr
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2014-06-25

Till SF:s Förbundsmöte 2014

Motion angående regler för köp av SF-ringar
SBF yrkar att entydiga och klara regler för ringköp tas fram.
SBF föreslår att Förbundsmötet ger SF:s styrelse i uppdrag att tillsätta en
arbetsgrupp för framtagande av regler för ringköp. SBF föreslår att
arbetsgruppen inom 2 månader ska presentera ett förslag för styrelsen som ges
mandat av förbundsmötet att därefter fatta beslut om regler för köp av SFringar.
Styrelsen i Stockholms Burfågelförening

Agneta Jernberg
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Öresunds Fågelförening

Riksförbundet Svensk Fågelhobby

Härmed ansöker vi om medlemskap i riksförbundet Svensk Fågelhobby.
Sedan tidigare har skickat in våra stadgar och vi är genom våra gamla föreningar – HFF och
LBV - förtrogna med SF:s stadgar som vi ställer oss bakom.
Helsingborg den 20 juni 2014

Öresunds Fågelförening
Mats Hafström ordförande
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Proposition om inköp av tjänst

Då det blir allt svårare att hitta en förtroendevald kassör att sköta förbundets räkenskaper föreslår
förbundsstyrelsen att denna tjänst köps in.

Förbundsstyrelsen får av mötet mandat att boka tjänsten.

Lennart Svenzon
Förbundsordförande
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Proposition om Riksförbundet Svensk Fågelhobbys närvaro på Facebook

Vid förbundsmötet 2013 diskuterades frågan om förbundet skulle finnas på Facebook eller ej. Man
beslöt då åt dåvarande styrelse att utreda frågan och återkomma vid nästa förbundsmöte.
Svar uteblev och nu framförs det åter önskemål om förbundets närvaro på Facebook.

Styrelsen anser att Facebook kan vara ett värdefullt sätt att nå människor som vi aldrig möter annars.

Styrelsen föreslår förbundsmötet att ge webmastern i uppdrag att startar upp en Facebooksida och
ansvara för densamma.
Skillnader på en grupp och en sida förklaras av Facebook i bilaga – 4

En utvärdering ska göras och redovisas på förbundsmötet 2015.

Lennart Svenzon
För styrelsen Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Proposition om enskilda medlemmars rätt att lägga motioner till förbundsmöte

Det finns många goda tankar och förslag ute hos våra medlemmar som aldrig når hela vägen till
föreningen, förbundsstyrelsen eller förbundsmötet.

Styrelsen föreslår förbundsmötet att godkänna enskilda medlemmars rätt att lägga motioner till
förbundsmötet.

Enskild medlem får dock inte lägga motion som enbart gynnar den enskilda medlemmen eller enskild
förening.

Efter förbundsmötet 2015 ska en utvärdering ske som underlag för eventuell stadgeändring.

Lennart Svenzon
För styrelsen Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Proposition till Riksförbundets Svensk Fågelhobbys förbundsmöte 2014

Organisationen

För att SF skall fungera och ge den service föreningarna förväntar sig krävs det flera aktörer förutom
styrelsen. Stadgarna fastslår att förbundsmötet väljer styrelse, chefredaktör och annonschef.

Men vi har som bekant flera uppdrag, till exempel webmaster, ringförvaltare, logistik,
medlemsregister, omplaceringsverksamhet med mera.

Stadgarna säger inget om hur dessa poster tillsätts.
För att bringa ordning i detta föreslår styrelsen att förbundsmötet beslutar att styrelsen i
fortsättningen har att tillsätta de poster som inte regleras i stadgarna.

Den främsta orsaken är att styrelsen då kan fylla en vakans som kan uppstå under verksamhetsåret.

Lennart Svenzon
För styrelsen Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Proposition om tidningen Fågelhobbys utformning

I november 2001 togs det fram riktlinjer över hur tidningen Fågelhobbys utformning ska vara för att
tillgodose så många delar som möjligt inom vår hobby. Dessa riktlinjer kom aldrig upp på något
förbundsmöte utan antogs bara av styrelsen och dåvarande redaktör.
Det har framkommit flera önskemål om riktlinjer för tidningen på bland annat på rådslagen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att anta dessa riktlinjer.
Bilaga 2 – FHs utformning

Lennart Svenzon
För styrelsen Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Förbundsstyrelsens svar på motioner

HFF

1 - förbundsstyrelsen har ett förslag bifogat dessa handlingar.
2 - förbundsstyrelsens svar på motionerna om ändring av ansvarig utgivare:
Då stadgarna säger att redaktören är ansvarig utgivare förslår förbundsstyrelsen
att mötet beslutar att förbundsordförande alltid ska ingå i redaktionen och
närvara på redaktionsmöten.
3 - förbundsstyrelsen överlåter åt mötet att avgöra frågan.

SBF

1 - se förbundsstyrelsens svar i punkt två ovan.
2 – förbundsstyrelsen föreslår att mötet antar riktlinjerna i bilaga 1.

Ansökan

Förbundsstyrelsen rekommenderar mötet att bifalla ansökan.

Lennart Svenzon
För styrelsen Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Bilaga 1

Riktlinjer för hur förbundets ringregister och medlemsregister ska förvaltas

1. Ringregister och medlemsregister ska knytas ihop för att säkerställa att endast medlemmar i
förening ansluten till Riksförbundet Svensk Fågelhobby får köpa ringar samt att adressuppgifterna
alltid är korrekta i båda registren. Det ska fortfarande vara två separata register.
1.1. Ett av förbundet utfärdat nyskapat medlemsnummer ska hålla medlemsregister och
ringregister samman.
1.2. Föreningarnas medlemsnummer förs in i medlemsregistret tillsammans med övriga
uppgifter om medlemmen. Föreningarna kan fortsätta med sina egna medlemsnummer
eller ersätta dem med medlemsnummer utfärdade av förbundet.
1.3. Endast medlemsregistret ska innehålla medlemmens namn- och adressuppgifter. Därmed
finns det bara ett register som behöver uppdateras och en person (ansvarig för
medlemsregistret) som ska kontaktas vid namn- eller adressändring.
1.4. De samkörda medlems- och ringregistren ska läggas upp i molnet:


För att möjliggöra omedelbar åtkomst av aktuella uppgifter för de fåtal funktioner inom
förbundsstyrelsen, eller på uppdrag av den samme, som behöver använda informationen
(alla ser alltid de senaste uppdateringarna).



Lättillgängligt för de som har behörighet då det enkelt går att nå om man har åtkomst till
Internet.



Säkerställer att det finns backup av registret.

Endast ansvariga för respektive register har redigeringsmöjlighet i det register de ansvarar för,
övriga utpekade funktionärer har enbart läsrättigheter.
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2. Hantering av uppgifter i registren, myndigheternas krav på hantering av registren.
2.1. CITES
Med tanke på CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora) är det av yttersta vikt att vi i framtiden kan spåra fåglar för att på detta sätt
kunna bevisa lagligt förvärv och laglig bakgrund. För alla papegojfåglar (Psittaciformes spp)
gäller att ägaren måste kunna styrka lagligt förvärv. Det är endast fyra arter som är
undantagna från CITES reglerna; Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus
hollandicus och Psittacula krameri. Skälen till att tillsyn skärps är att den illegala handeln
med papegojor har ökat och att smugglingen ökat efter EU:s importförbud av levande fåglar
för handel från tredje land, vilket medfört att ett starkt fokus nu är på att all handel kan visa
på laglig bakgrund av fåglarna.
Även om CITES förordningarna inte kräver ringmärkning för B-listade arter så är sömlösa
ringar det bästa beviset på att fågeln är fångenskapsuppfödd. För fåglar som har bytt ägare
flera gånger är ringen ofta den enda möjligheten att spåra uppfödaren och bevisa laglig
bakgrund. Om ägaren flyttar till ett land utanför EU eller om man vill ta med fågeln på en
semesterresa är det nödvändig att kunna styrka för kontrollmyndigheter (det kan vara tull,
polis eller länsstyrelsen) att fågeln har lagligt ursprung. När vissa arter flyttas från bilaga B till
bilaga A ökar dessutom beviskraven på den lagliga bakgrunden av avelsmaterialet. Ett
register över de ringar som har delats ut kan därför vara den enda möjligheten att få den
nödvändiga informationen t.ex. om fågeluppfödare har dött.
2.2. PUL
Huvudregeln för behandling av personuppgifter är samtycke. När medlem betalar
förbundsavgift samtycker medlemmen att uppgifterna i medlemsregistret hanteras enligt
punkt 3 i detta dokument.
När medlem köper ring av förbundet ger medlemmen samtidigt sitt samtycke till punkt 4.7 i
detta dokument.
Det är därför av yttersta vikt att medlems- och ringregistret förvaltas på samma sätt oavsett
om ansvaret flyttas över till en ny person. Det är därmed INTE tillåtet att lägga till eller
plocka bort kategorier som finns i medlems- och ringregistret, det är inte heller tillåtet att
ändra rutiner, ge nya personer åtkomst till medlems- och ringregistret, placering och
tekniskt lösning av registret utan beslut från förbundsstyrelsen.
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3. Medlemsregistret
3.1. Syftet med medlemsregistret är bland annat:
 Tillhandahålla kontaktuppgifter för ringregistret.
 Adresser för utskick av tidningen Fågelhobby och andra brevledes utskick.
3.2. Medlemsregistret ska innehålla:
3.2.1.Personer eller juridiska personer


Samtliga till SF anslutna föreningars medlemmar.



Organisationer, företag, myndigheter och personer som prenumererar på tidningen
Fågelhobby men ej är medlemmar i förbundet.



Organisationer, företag, myndigheter och personer som får tidningen Fågelhobby
gratis.



Före detta medlemmar som köpt ringar.

3.2.2.Medlemsregistret ska endast innehålla följande uppgifter:


Medlemmens namn och adress.



Föreningstillhörigheter.



Information om förbunds- och prenumerationsavgiften är betald, belopp och från
vilken förening.



Medlemsnummer på förbunds- och föreningsnivå.

3.3. Förbundsmedlemsnummer ska utfärdas för samtliga poster i registret, även de som inte har
rätt att köpa ringar.
3.4. Arbeten i medlemsregistret som ska genomföras vid årsskiftet:
3.4.1. Vid årsskiftet tas en kopia på aktuellt medlemsregister. Denna kopia av registret blir
grunden till efterföljande årets medlemsregister. Det föregående årets register
arkiveras och är att betrakta som en backup.
3.4.2. Medlemmar som ej betalt förbunds- och prenumerationsavgiften under föregående
år raderas från det aktiva medlemsregistret och deras förbundsmedlemsnummer
spärras för framtida bruk (se punkt 3.4.3 för undantag). Om medlemmen väljer att
åter bli medlem i förbundet får denne ett nytt medlemsnummer då de gamla
uppgifterna är raderade.
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3.4.3. Alla medlemmar som finns i ringregistret ska finnas kvar i det nya årets
medlemsregister oavsett om de är medlemmar eller inte.
3.4.4. Medlemmar som köpt ringar raderas ej och deras förbundsmedlemsnummer sparas.
Deras uppgifter förs över till en speciell flik där de sparas för att lätt vara åtkomliga
och lätthittade. Om medlemmen väljer att åter bli medlem i förbundet får denna
medlem tillbaka sitt gamla medlemsnummer för att kunna spåras i ringregistret.
3.5. Fortlöpande arbeten i medlemsregistret.
3.5.1. I det nya medlemsregistret förs under året fortlöpande uppgifter in över de som
betalat medlemsavgiften.

4. Ringregistret
4.1. Syftet med ringregistret är bland annat:


Spåra uppfödare av till exempelvis upphittade fåglar.



Spårbarhet för CITES I- och II- listade fåglar.



Få kontakt med uppfödare för att fråga om individers ursprung, t ex för att undvika
besläktade par (stamboksgruppernas tidigare uppgift).



Kontakta uppfödare för att kunna få uppgifter om CITES I- och II- listade fåglar.

4.2. Ringregistret ska endast innehålla följande uppgifter:


Förbundets medlemsnummer på medlem som köpt ring/ringar.



Hur många ringar medlemmen köpt.



Vilket nummer dessa ringar har.



Storlek på ringen/ringarna.



Vilket datum ringen/ringarna såldes (idag införs enbart årtal).

4.3. Vid förfrågning om uppgifter ur ringregistret gäller följande:
Uppgifter som lämnas ut är uppfödarens namn (ej adress), årtal då ringen är köpt och
föreningstillhörighet samt kontaktuppgifter till den föreningen. Uppgifterna garanterar inte
att ringen användes det år den köptes. Uppfödningsbeviset talar om när fågeln föddes.
Det går därmed inte att få ut uppgifter om vilka fåglar en medlem fött upp då ingen mer än
uppfödaren och ringförvaltaren (och andra godkända personer) känner till alla ringnummer
som denne köpt.
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Det är inte tillåtet att lämna ut hur många ringar en viss medlem köpt, eller någon annan
uppgift utöver nämnda uppgifter ovan.
Ställs andra frågor, måste syftet och orsaken förstås bakom förfrågan. Innan svar lämnas ut
måste godkännande tas av styrelsemedlem.
4.4. Enbart medlemmar i en SF-ansluten förening får köpa ringar och sätta på fåglar vars ägg är
värpta samt kläckta av ett föräldrapar som befinner sig i Sverige. Går medlemmen ur sin
förening, ska inköpta icke förbrukade ringar skickas tillbaka till ringförvaltaren för
destruktion/förstöring.
4.5. En ring som suttit på en individ får INTE återanvändas om fågeln avlider. Den ringen ska
kasseras.
4.6. Oanvända ringar får ej säljas eller på annat sätt avyttras, inte ens till annan medlem.
4.7. Vid ringköp godkänner medlemmen att SF för in uppgifterna om denne i ringregistret samt
att han eller hon eventuellt behöver svara på frågor från fågelägare och uppfödare enligt
punkt 4.3. Medlemmen godkänner även punkt 4.4, 4.5 och 4.6 vid ringköpet.
4.8. Försäljning av ringar måste ALLTID fungera. Om ringförvaltaren blir indisponibel ska vikarie
utses som kan ta över ringförsäljningen. För övriga uppgifter kan ringförvaltaren hänvisa (till
exempel via e-post, telefonsvarare) till övrig funktionär/förtroendevald med läsrättigheter i
ringregistret för förfrågningar rörande uppgifter ur ringregistret.

5. Förtroendevalda som ska hantera ringregister och medlemsregister ska skriva under ett
dokument om att de tagit del av, förstått och kommer följa informationen i dessa riktlinjer.

Lennart Svenzon
För styrelsen Riksförbundet Svensk Fågelhobby
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Bilaga 2

Fågelhobbys utformning i framtiden:
1. Artiklar som införs ska vara sakliga, av allmänt intresse för våra medlemmar
och anknyta till vår hobby.
2. Det ska finnas en standarddisposition i tidningen för att ge utrymme för alla
typer av ämnen. Den ska se ut som följer:
 En redaktionell sida
 En ledarsida
 En sida info från styrelsen. Om styrelsen inte behöver utrymmet kan
man där sätta in en artikel om fåglar som inte är definierade enligt
punkt 17
 En sida ’Tema tamfågel’
 En sida ’Tema uppfödning’
 En sida månadsmöten
 En sida uppfödningsrapporter och föreningsmeddelanden
 En sida ’medlemmarnas marknad’
 Fem-sex sidor reklam ??
 Övriga sidor delas upp så att uppfödning får hälften och tamfågel
hälften av sidorna.
 Eventuellt en sida produktpresentation
 Eventuellt en spalt/sida med veterinärråd
3. Varje artikel ska vara försedd med författarens namn och
föreningstillhörighet alt ’redaktionen’
4. Är artikeln ej en originalartikel måste författarnamnet finnas med liksom
källan; dvs tidskriftens namn, nummer och årgång eller boktiteln
5. Är artikeln översatt måste alltid författaren finnas med och vem som
översatt artikeln.
6. Fågelhobbys sidnumrering ska vara från sid 1 och stigande löpande under
året. Detta för att underlätta artikelsökning då sammanfattning av årets
artiklar publiceras.
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7. I ett nummer i början av året ska sammanfattningen av förra årets artiklar
finnas med. Ligger i mitten av tidningen som en extra bilaga så att det lätt
går att ta ut.
8. De artiklar som publiceras behöver inte uttrycka åsikter som förbundet står
bakom men de får inte vara utformade så att förbundets trovärdighet
ifrågasätts eller gällande lager
9. Sakinnehållet måste granskas av respektive specialredaktör. Åsikter måste
få vara fria! Faktafel och missledande information ska korrigeras efter
överenskommelse med författaren
10.Artiklar får inte innehålla stötande uppgifter och personer får inte namnges
om sammanhanget kan tolkas negativt
11.Personangrepp får ej förekomma
12.Tidningen ska före pressläggning skickas till styrelsen för granskning
13.Det ska uttryckligt stå i varje nummer att man ej får återge varken bilder
eller text någon annanstans utan en skriftlig tillåtelse ifrån ansvarig utgivare
och artikelförfattare.
14.Det ska uttryckligt stå i varje nummer att den som skickar in en artikel till FH
ger sin tillåtelse att publicera densamma på SF´s hemsida.
15.Info om adressändringar och om hur meddelanden ska skickas till FH
behöver inte finnas i tidningen. Skickas till sekreteraren i resp förening
istället.
16.Under foto ska stå fotografens namn
17.Omslaget ska spegla innehållet, dvs det ska finnas en artikel om fågeln på
framsidan
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18.Gränserna för vilka arter artiklarna ska handla om är våra egna
tävlingsregler: Tropiska fåglar, papegojor och parakiter, duvor och vaktlar,
kanarier, undulater och sebra- och måsfinkar. Andra artiklar kan tas in efter
överväganden om kvalitet och om den är av intresse för våra medlemmar.
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Bilaga 3

Minnesanteckningar fra n Radslaget – Uppfoljningen i
Helsingborg den 31 maj 2014

Närvarande föreningar: SBF, KFF, GBF, TBF, MBF, VOBF, ÖFF och Tropica.

Arrangerande föreningens ordförande Mats Hafström (MH) och förbundsordförande Lennart Svenzon (LS)
hälsade välkommen till mötet.
MH inledde med att säga att minnesanteckningarna från mötet den 12 januari ligger till grund för
diskussionerna på detta möte – alltså förbundet, Fågelhobby och framtiden.
Förbundet
LS konstaterar att han får mycket mail och samtal med råd och tips hur förbundet skall arbeta men
samtidigt säger han att det är dålig feedback från medlemmar och föreningar när förbundsstyrelsen har
önskemål på medlemmar och föreningar. Över huvud taget krävs ett större engagemang från både
medlemmar och föreningar för att hobbyn skall dels utvecklas dels överleva på sikt. Den passivitet som nu
finns är ett hot mot hobbyn.
MH tar upp sitt tidigare förslag om ett permanent rådslag dels mellan föreningarna dels mellan
förbundsstyrelsen och föreningarna. Varje förening deltar med en representant efter eget val och styrelsen
med de representanter som erfordras. Det är viktigt att alla föreningarna deltar och blir delaktiga i
förbundets arbete. Mötena sker via internet och antalet möten får ske efter behov. Det är viktigt rådslagen
inte blir enbart någon sorts diskussionsklubb utan ett enigt rådslagsmöte skall även kunna fatta beslut om
gemensamma angelägenheter. Alla förslag som kräver stadgeändring eller berör förbundets ekonomi skall
likt tidigare beslutas efter motion till förbundsmötet.
Frågan om hur internet bäst skall utnyttjas skall utredas. Dan Hedberg (SBF) testar SKYPE.
I ett rullande förlopp skall föreningarna var efter annan stå för ordförandeskapet vid rådslags- mötena.
Föreningarna avgör själva när och vilken turordning som skall gälla för mötena.
Fågelhobby
MH säger att uppdraget som huvudredaktör för tidningen är ett otacksamt arbete. Det finns många
synpunkter på tidningen men mycket få vill bidra med material till tidningen. Fågelhobby är en billig tidning
för medlemmarna. Frågan om att göra tidningen digital diskuterades. Slutsatsen är dock att
papperstidningen kommer att finnas kvar ett antal år framöver.
MH tar upp sitt förslag om att varje förening skall åläggas att leverera minst en artikel för att underlätta
redaktionens arbete.
Ett annat förslag är att hemsidans köp/sälj endast skall vara öppet för medlemmarna och att inga anonyma
annonser skall tas in.
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Det finns en uppfattning att insänt material inte blir publicerat. Enligt LS är detta ett obefogat påstående.
Liggetiden för insänt material kan dock skifta. Artikelförfattare bör få en bekräftelse på att insänt material
har mottagits.

MH ställer frågan; vad vill vi med tidningen? Målsättningen bör vara att göra tidningen bredare och att den
skall spegla hur medlemmarna utövar sin hobby idag. Det skall finnas något för alla i varje nummer av
tidningen.
Diskussionen mynnar ut i förslag om tre motioner till höstens förbundsmöte:
1. Styrelsen får i uppdrag att utarbeta ett ägardirektiv för Fågelhobby.
2. Förbundsordföranden skall alltid stå som ansvarig utgivare för Fågelhobby.
3. Införa rådslaget som ett medel att aktivera arbetet inom föreningarna och förbundet.

HFF och LBV kommer att lämna in motionerna förhoppningsvis med stöd från övriga föreningar vid
rådslaget.

Framtiden
Fågelhobbyns Dag efterfrågas. LS uppger att styrelsen har ambitionen att återuppliva så väl
Fågelhobbyns Dag som SM-utställningarna.
SBF har genomfört en Fågelhobbyns Dag för tamfågelägare kallat Avian Big Meet med gott resultat.
Förslag om att genomföra FH-dagen på olika platser diskuteras, Stockholm, västra Götaland och Skåne.
SBF har samarbetat med en papegojförening som står utanför förbundet. Ett tveksamt samarbete enligt
många.
SBF meddelar att de kan tänka sig att arrangera ett SM förutsatt att övriga föreningar är beredda att hjälpa
till rent praktiskt.
Likt tidigare påpekas åter vikten av att synas både rent fysiskt vid olika arrangemang för husdjur och
trädgård samt att synas även i pressen när något positivt händer i vår hobby.
Övrigt
LS efterlyser en sekreterare till styrelsen samt en annonschef till tidningen.

Vid anteckningarna
Ingemar Nilsson
Nils-Åke Svensson

53

Bilaga 4

Vad är skillnaden mellan sidor och grupper? Vilken ska jag
skapa?
Med sidor kan verkliga organisationer, företag, kändisar och varumärken kommunicera med ett stort
antal personer som gillar dem. Sidor får bara skapas och hanteras av officiella företrädare.
Grupper är en sluten plats där en mindre grupp personer kan kommunicera om gemensamma
intressen. Vem som helst kan skapa grupper.
Andra skillnader är:
Sidor


Sekretess: Information och inlägg på sidor är offentliga och allmänt tillgängliga för alla
på Facebook.



Målgrupp: Alla kan gilla en sida om de vill bli länkade till den och få uppdateringar i sitt
nyhetsflöde. Det finns ingen begränsning för hur många personer som kan gilla en sida.



Kommunikation: Personer som är med och hanterar en sida kan dela inlägg från sidan.
Sidinlägg kan visas i nyhetsflödet hos personer som gillar sidan. Sidägare kan också
skapa anpassade applikationer för sin sida och kolla sidstatistik för att hålla reda på
sidans tillväxt och aktiviteter.

Grupper


Sekretess: Förutom en öppen inställning finns det flera sekretessinställningar att välja
på för grupper. I slutna och hemliga grupper visas inlägg bara för gruppmedlemmar.



Målgrupp: Du kan anpassa gruppsekretessen och kräva att medlemmar ska godkännas
eller läggas till av administratörer. Vissa funktioner begränsas när en grupp når en viss
storlek. De mest användbara grupperna är oftast de du skapar med en mindre grupp
personer som du känner.



Kommunikation: I grupper får medlemmarna som standard meddelanden när en
medlem skriver inlägg i gruppen. Gruppmedlemmar kan delta i chattar, ladda upp foton
till delade album, samarbeta om gruppdokument och bjuda in medlemmar som är vänner
till gruppevenemang.

Hämtat från https://www.facebook.com/help/155275634539412
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