
Protokoll Rrk-möte   
 
Tid:  14 mars 2017 kl 18.00  
 
Plats:  Lergodsvägen 2, Ödsmål (hos Thomas Liebig) 
 
Kallade: Lennart Hermansson, Thomas Liebig, Nils-Erik Nilsson, (Jörgen Olsson),   
                         Peter Strandvik, Lars Viktorsson, (Ingemar Åhlund), Matti Åhlund. 

(Frånvarande ledamöter inom parentes). 
- -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - - - - -  
 
Mötets öppnande 
Sluttiden sattes till 21:00. 
Mötet bestämde att vi behöver ha ett extra Rrk-möte i början av september. 
 
Val av mötesordförande: Peter Strandvik  
 
Val av sekreterare: Lars Viktorsson 
 
 
Raritetsrapporter och observationer 
17 raritetsrapporter diskuterades varav nio godkändes, en bordlades, en skickades till RK för bedömning och 
sex underkändes för publicering. 
 
Vi gick igenom fynd där raritetsrapport saknades. Rrk underkände ett flertal rapporter där raritetsrapport ej 
inkommit. 
 
Rrk beslöt att granska sommarfynd av stenfalk och tar upp dem till diskussion vid nästa möte. 
 
Observationer som ej behöver valideras. Rrk beslöt att underkänna några fynd som sticker ut. 
 
 
Rapportmall 
Rrk beslöt att fr.o.m. 2017 slopa blankettkrav på svarthakad buskskvätta och rossicus-sädgås i december 
och januari. Fortfarande finns dock möjlighet att begära in rapport om vi i enskilda fall tycker att det behövs. 
Rrk beslöt införa blankettkrav på alkekung mellan 1.4 och 30.9 samt att tills vidare behålla rapportkravet på 
snösiska. 
 
 
Artportalen 
Diskussion kring den kritik som riktats mot Rrk till BohOF:s styrelse gällande Artportalen. 
Rrk beslutade att sammanslagningar ska utföras av respektive områdesanansvarig.  
Om t.ex. en skribent behöver sammanslagning tidigare kontaktas ansvarig för området och de beslutar vem 
som gör vad vid det tillfället. 
Vidare beslöts att ingen ändrar lokalangivelser i andras områden, utan vi meddelar varandra om ändringar 
behöver göras. 

 

Rrk diskuterade valideringen av gamla fynd. Vi beslöt att de gamla fynd före 2015, av trivialarter som tidigare 
validerats, ska avvalideras. Peter undersöker med Artportalens administratörer hur detta kan göras på ett 
smidigt sätt. Fenelogiobsar ska dock valideras. Respektive administratör ansvarar för avvalideringarna i sitt 
område. Detta ska vara gjort innan årsskiftet och vi stämmer av hur arbetet går vid de kommande mötena. 

 

Fynden från Gunnars lista ska gås igenom och markeras med ”fyndet godkänt baserat på äldre 
raritetsblankett” på de fynd som dubbelkollats. Källan ska anges på de dubbelkollade fynden på det sätt som 
Rune Hixén infört. Vi är medvetna om problemet med felaktigheter bland fynduppgifterna, men mäktar i 
nuläget inte med att dubbelkolla alla fynd i önskvärd takt. Frågan tas med Bohof om eventuell hjälp eller om 
Rune kan fortsätta hjälpa till med detta. 

 

Lars Viktorsson kontaktar Bohof styrelse och hör efter om de ovan beslutade åtgärderna är tillräckliga. 
 



Arbetsordning 
Vi diskuterade en eventuell ny ledamot i Rrk. Vi tar med oss frågan. 
 
. 
Hemsidan 
 
 
Nrk-arter   
Peter rapporterade från det nationella rapporteringsmötet. Förslag kommer på en Nrk-funktion med mer 
överblick t.ex. över arter, som sträcker genom flera rapportområden utmed kusten.  
Rrk beslutade att göra upp en lista på NIA-arter (naturvårdsintressanta arter) att föreslå Birdlife. Vi kan också 
ge förslag på skribenter för NIA-arter. 
Nationella rapporteringsmötet uppmanade till mer exakt rapportering av skyddsvärda arter. Rrk diskuterade 
tillgången till skyddsvärda arter. Samtliga ordinarie Rrk medlemmar ska ha full tillgång till skyddsvärda arter. 
Vid information till tredje part hänvisas det till Matti och Peter. 
 
 
Övriga frågor 
Förslag på årets upptäckt 2016: sibirisk järnsparv, Nordkoster, svartbrynad albatross (om den uppfyller 
kriterierna för dragbarhet) och rosenstararna på Rossö.  
 
Rrk:s representant på Bohof årsmöte 2017. Rrk utsåg Peter Strandvik att prata om berguvar i Bohuslän. 
 
 
Nästa möte 
 
Datum för nästa möte: 2017-09-02 på Marstrand (preliminärt). 
 
 
Ödsmål  2017-03-14  
 
Lars Viktorsson 
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