Minnesanteckningar från Rådslaget – Uppföljningen 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 örbundsstyrelsen
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 rådslagsmötena. 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.
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? Målsättnngen 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.
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