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Rapport från medlemsmötet den 5 februari 2012 

 

Detta var det andra månadsmötet för i år. Alla medier har under veckan varit fyllda med att 
det är ovanligt kallt för den här årstiden, min tanke är att det är väl som det skall. Det är ju 
ändå början av februari och det är en vintermånad. Kylan till trots, var vi många som kom för 
att lyssna på Thomas och Christer och deras otroliga kunnande. Temat var papegojor i Afrika. 

Tyvärr fick vi försöka klara oss utan vår fantastiska sekreterare Britt som låg hemma i 
maginfluensa och jag kände mig lite halv, eftersom hon är min stöttepelare. 

Innan Thomas och Christer började var det en hel del saker som behövde informeras och 
behandlas. 

Hemsidan har fått sig ett rejält ansiktslyft tack vare Stefan Sjöström och Bengt Winzell som 
numer också är vår webbmaster.  
Nytt på sidan är från initiativ av Christer Johansson ”utmaningen”. Det gäller att gissa svaren 
på de tre frågor som han ställt. Man skall gissa den aktuella fågelns namn, vilket kön den har 
och från vilken världsdel den kommer.   
Christer påpekade att det inte är någon prestigetävling, utan alla skall känna att de är lika 
välkomna att gissa oavsett de är experter eller ej. Så nu är det upp till oss att vara aktiva och 
skicka in våra gissningar. 
 
Vi är många i föreningen som använder Harrisons helfoder till våra tamfåglar. Ett problem 
med detta foder är att det har en kortare hållbarhet än många andra foder, eftersom det är 
en färskvara. För att vi skall få så färskt och fräscht foder som möjligt, skall vi ringa eller 
mejla Göteborgs Zoologiska och beställa den mängd vi önskar köpa. Det tar några dagar för 
Mathias att få hem det och då kontaktar han den eller de som beställt. Priset på Harrisons är 
nettopris.  
 
Det är fyra resor som anordnas i vår. All information finns redan på hemsidan, under fliken 
aktiviteter, men det tål att upprepas. 

• Köge fågelmarknad den 26/2. 

• Danska agapornisföreningen 17/3 

• Randers fågelmarknad 1/4 

• Walsrode fågelpark 18/5 
 

Kursen som startar i mars, håller på att planeras, utav den grupp som skall sköta den. 
Vi är inbjudna att medverka i Alingsås i år igen. Förra året blev jättebra och vi hoppas att så 
många som möjligt kan medverka i år också. Det är kul med utställningar. Det är ett av de 
tillfällen, man får möjligheten att träffa så många och prata om det vi gillar så mycket, 
nämligen fågel. Det är också ett bra tillfälle att visa upp vår förening och vår verksamhet för 
andra. Utställningen går av stapeln i mitten av Juli. Mer information kommer att komma 
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senare i vår. Olofstorp har också en kaninutställning den 17 maj som vi är inbjudna till. En 
perfekt utflykt för dig som inte reser till Walsrode och vill visa upp dina fåglar. 
 
Vi letar intensivt efter en bra friflygningslokal och hoppas att det snart kommer att lösa sig. 
 
Nu är alla almanackor som Thomas gjort, slutsålda. Det var tyvärr sista gången som han 
kunde göra dessa fina kalendrar, eftersom han till sommaren går i pension. Ett stort tack till 
dig Thomas.  
Thomas meddelade också att det finns GBF-skjortor kvar. Om det är någon som är 
intresserad så kontakta honom. 
 
Föreningen har gjort en omorganisation där vi nu har några grupper som skall arbeta med 
olika saker. Två av grupperna är uppfödargruppen och tamfågelgruppen. 
Hur organisationen ser ut kan ni se på hemsidan under Håkan Kronholms upprop. Det är kul 
om fler vill ansluta sig till grupperna och hjälpa till med arbetet att bl.a. hitta idéer till 
mötenas innehåll. Det behöver absolut inte bli ett betungande arbete, men man vinner nya 
vänner och kontakter och det är nog så viktigt. Det är vi alla tillsammans som gör föreningen 
levande. 
 
Tre medlemmar som var med för första gången blev presenterade och vi hoppas att ni 
kommer att trivas hos oss. Ett extra välkommen sänder jag till er. 
 
Vår extrastämma genomfördes smärtfritt.  Denna stämma var nödvändig, eftersom vi i och 
med kassörsbytet, upptäckte att föreningens konton står under föreningens tidigare namn 
och dessutom ytterligare ett äldre namn i skatteverkets register. Inga gamla protokoll från 
de årsmöten när namnbytena gjordes finns tyvärr inte i vår ägo.  
 
Lisbeth hade med sig och sålde fly freearmband. Pengarna går till bevarandet av olika 
papegojarter i naturen. 
 

Till slut var det dags för Thomas och Christer att hålla sitt föredrag. Vi fick följa med på en 
exposé runt Afrika och en del öar strax utanför. De började med att berätta om halsbands- 
parakiterna och att det numer finns vilda bestånd på lokaler i bl.a. England och Tyskland. De 
fortsatte sedan att berätta om de olika Poicephalus papegojorna.  Morhuvad papegoja, 
Poicephalus s. senegalus. Dess utbredningsområde som är västra Afrika från Senegal till 
västra Nigeria. Det är ingen större könsskillnad utan man får titta på huvudform och näbbens 
storlek. Hanen kan vara lite kraftigare än honan i sin uppbyggnad. 

Brunhuvad papegoja, Poicephalus c. cryptoxanthus. Namnet cryptoxanthus syftar på att de 
är gula under vingarna. De lever i sydöstra Moçambique ner till nordöstra Sydafrika. 
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Till skillnad från Poicephalus crassus som är helt grön under vingarna. Per S påpekade att den 
även kallas för Niam-niam parrot i de engelskspråkiga länderna.  

Vi fick veta att en del av dessa papegojor lägger sina ägg i termitstackar för att dels få en 
jämn temperaturreglering som sker i och med stackarnas utformning och dels får de hjälp av 
termiterna att hålla rent äggen från parasitangrepp, eftersom termiterna äter upp 
parasiterna. 

Den största av de afrikanska papegojorna är den vi i dagligt tal kallar Grå Jako, Psittacus 
erithacus. Den har 2 underarter. Grå Jakon har en klarröd stjärt och är större än den mindre 
och mer oansenligare Timneh, Psittacus erithacus timneh.  

Nästa stora grupp var lovebirds, Psittaccidae Agapornis. Här fick vi följa alla de olika 
grupperna. Det blev en het diskussion om mutationer hur det sker i naturen och genom 
människans inverkan. 

Vi tackar både Christer och Thomas för att ni ville dela med er av ert otroliga kunnande och 
de fina bilderna. 

Sussie och Annika! Jättegod kaka till kaffet. Vi njöt och tog om. 

Mötet avslutades med att vi påminde om nästa möte då kommer Thomas och Karin och 
berättar om sin resa till Australien. 

Håkan kommer att informera om vad framtidsgruppen kommit fram till. 

Slutligen vill jag säga ett stort tack till er alla i dag. Det var jättekul och trevligt som vanligt ☺ 

Vid pennan denna gång,  

Rita 
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