
Protokoll Rrk-möte   
 
Tid:  26 februari 2019 kl 18.00 - 21.00 
 
Plats:  Lergodsvägen 2, Ödsmål (hos Thomas Liebig) 
 
Kallade: Lennart Hermansson, Rune Hixén, Thomas Liebig, (Nils-Erik Nilsson),   
                         Peter Strandvik, Lars Viktorsson, (Ingemar Åhlund), Matti Åhlund. 

(Frånvarande ledamöter inom parentes). 
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Mötets öppnande 
 
 
Val av mötesordförande: Peter Strandvik 
 
 
Föregående mötesprotokoll 
Protokollet gicks igenom och de åtgärder som beslutades på höstmötet är genomförda. 
 
 
Raritetsrapporter och observationer 
Bilaga 1. Diskussion kring en rapport från 1991 och en från 2017. Båda godkändes. 
För 2018 godkändes sju rapporter, beslöts att två inte skulle publiceras och två skickades till RK för 
bedömning. Ett fynd av gulnäbbad lira ändrades till gulnäbbad lira/scopolilira. 
 
 
Bilaga 2a. Diskussion av ovaliderade observationer under 2018. 
Lennart validerar Peters observationer från hösten 2018 till årsmötet 2019. 
Matti validerar Lennarts obsar, Lennart valideras Lars´ obsar och Lars validerar Mattis obsar. 
Peter validerar Orust och Tjörn under Nils-Eriks frånvaro. 
  
Bilaga 2b. Diskussion av observationer från 2013-2017, där raritetsrapporter ej inkommit. Fyra rapporter 
diskuterades varav en godkändes. Beslöts att ej publicera de tre övriga. 
 
Bilaga 3. Raritetsrapporter att begära in för 2018. Alla ej inkomna observationer, med rapportkrav 
underkändes, förutom en rapport, där observatör kontaktas för rapportskrivning.  
 
Svar från RK  angående publiceringar av fåglar utanför 12 nm. Fynd utanför denna gräns räknas som gjorda 
på internationellt vatten. Bohusläns första fynd av större lira 1958-01-17 måste därför strykas. 
 
 
Utredningar 
Peter presenterade en artikel från VF rörande silltrutsbedömningar. 
Diskussion och genomgång av större strandpipare, rasen tundrae och dess förekomst i Bohuslän, Lars har 
gjort en förnämlig utredning. Beslutades att godkänna de fynd i Bohuslän, som finns på Artportalen. 
 
Diskussion om en monterad aftonfalk från Kungälv 1961, en turturduva från samma kommun 1951 samt en 
brednäbbad simsnäppa från Smögen 1947. Dessa har upptäckts i BohOF:s Arkiv (Arkiv-nr 73-103 och 64-
205) och har ej beaktats av tidigare rapportkommittér. Rrk beslöt att godkänna alla tre. 
 
 
Rapportmall 
Genomgång av den nya rapportmallen. Följande arter diskuterades och nedanstående justeringar gjordes: 
 
Strandskata   Inlandshäckning tas med fr.om 2019 
Silvertärna     Inlandsfynd tas med fr.o.m 2018 
Stjärtmes       Ändras från 50 ex till 25 ex 
Trädkrypare   Ändras från 10 ex till fem ex 
 
 
Artportalen 



Då valideringsreglerna för samtliga arter under vintern har justerats enligt äldre rapportmallar, måste en 
översyn göras för att identifiera vad som förändrats. De arter, som inte längre har valideringskrav, 
avvalideras. Rune har åtagit sig att göra detta. Rune förtecknar också kommunvis de arter, som skall 
valideras. En sammanställning presenteras för Rrk på höstmötet. 
Komplettering av referenser för arter, inlagda i Artportalen av Rrk, får anstå tills vidare. 
 
 
Arbetsordning 
Valberedningen för Rrk föreslår följande förändringar inför perioden 2019-2021; Mandatperioden för 
ledamöterna ändras från fyra till två år. Mandatperioden för de fem, vars förordnande går ut i och med 
årsmötet, förlängs med ett år t.o.m 2020. Två nya ledamöter väljs på förslag in; Sara Elg som sekreterare 
och Max Allan Niklasson som ledamot. Dessa både får mandat t.o.m 2021. Beslut om dessa förändringar tas 
av BohOF:s styrelse på möte 2019-02-28. 
 
Individuella ”behörighetsklasser”. Nrk:s förslag. Vi behåller de regler vi har inom Rrk. 
 
 
Hemsidan 
Diskussion om uppdatering av hemsidan. Rune har tidigare undersökt möjligheten att presentera tidigare 
ledamöter i Rrk på hemsidan. Detta kräver emellertid att samtliga ledamöter ger sitt godkännande, vilket 
innebär mycket arbete, varför denna tanke lades på is.  
Rune föreslog att man bör lägga ut en lista med förstafynd av arter i Bohuslän samt fyndlistor av rariteter 
med fullständiga referenser.  
 
 
Nrk-arter  
Diskussion kring Nrk:s förslag om ”dokumentationskrav” istället för rapportkrav. 
Nrk-förslag: Ej validering av tundrasädgås, vit stork, ägretthäger, stäpphök, 
dubbelbeckasin, ”tundratrut/silltrut, underarterna graellsii/intermedius”, lappuggla, härfågel, flodsångare, 
tajgasångare, smalnäbbad nötkråka, tjocknäbbad nötkråka, brunsiska, snösiska, bändelkorsnäbb. 
Rrk beslutade att behålla rapportkrav på tundrasädgås,stäpphök, tajgasångare och snösiska. 
 
Validering av ”ej återfunnen”. Peter har kollat. Skall vid behov valideras ”behöver ej valideras.”  
 
 
Övriga frågor 
Antal arter i Bohuslän uppgår nu till 370. Snösiskan har sedan tidigare förlorat sin artstatus och gulnäbbad 
lira har nu ersatts av gulnäbbad/scopolilira. 
 
Årsberättelse 2018. Peter presenterade ett utkast till årsberättelse till styrelsen. En genomgång av 
observationsdata gjordes. 
 
Föredrag på årsmötet 2019-03-30. Förslag på föredragshållare lämnas till Stefan Malm. 
 
Förslag på årets fågel till styrelsen. Svartbent strandpipare, stäppvipa och vitgumpad buskskvätta. 
 
Riksinventering av berguv 2019-2020. Peter är regionalt ansvarig för inventeringen. 
 
 
Nästa möte 
Datum för nästa möte: 2019-10-22 i Ödsmål (hos Thomas Liebig) 
 
 
Uddevalla   2019-03-26  
 
Rune Hixén 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


