
- 1 - 

Protokoll från medlemsmötet den 2 september 2012 
på naturhistoriska museet 
 

 
Rita hälsar alla varmt välkomna till höstens första möte och särskilt 
välkomna hälsar vi våra nya medlemmar. 
 

  
 

 

 

 

 

Information och nyheter 
 

 Rita inleder med att tacka alla 
inblandade för den trevliga 
Skåneresan i går. 

 
 Föreningen har fått en kallelsen till 

förbundsmötet i Jönköping den 3 
november. Mer om detta kommer 
på nästa möte den 7 oktober. 

 

 Resor: 
Håkan Kronholm berättar om 
höstens resa till Danmark och 
Kassel. 
 
Till Danmarks utställningar i oktober är det nu 14 anmälda och det 
kan finnas plats för någon ytterligare, den har 1 övernattning. 
Till Kassel är 5 stycken anmälda och det är en resa med stor buss 
som arrangeras av två Skåneföreningar och den har två 
övernattningar. 
Kontakta Dan Svensson om du har frågor om dessa resor. Telefon 
0322-624340 
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 Tamfågelgruppen:  
Bengt Winbladh berättade om filminspelningen för Löfbergs Lila. 
Det var 12 fåglar med.  Kommer att visas på TV som reklaminslag 
under hösten.  
Maria Ahlström berättar om ett planerat besök hos Björg och Olle i 
Aplared för att hälsa på deras grå-jakoungar. Kontakta Maria om 
du vill följa med. 
 

 
 

 Uppfödargruppen: 
Håkan Kronholm berättade att man har haft en träff hemma hos 
Roy Nord. Ytterligare två träffar planeras under hösten. Exakt 
datum är ännu ej bestämt. 
Marknaden den 30 september närmar sig och planeringen är i full 
gång. Har du fåglar till försäljning, kontakta Stefan Sjöström. 
 
 
 

 Gott och rikligt 
fika medan 
Thomas laddade 
för sitt föredrag. 
  
 

 
 

 
 
Mötets tema 
 

Mötet hade tema "Sydamerikanska papegojor och parakiter". 
Thomas visade en mängd vackra fåglar och berättade om deras 
egenheter. Hela föredraget präglades av ett trevligt bollande av frågor 
och  

Rebecka pratar 
förstånd med Bengts 
blågula ara, Miranda, 
och sina egna  fina 
amasoner 

http://gbfhobby.se/wp-content/uploads/2011/11/FAGELMARKNAD.pdf
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småprat mellan Thomas och Christer, Sussie, Peder, Susanne, Maria 
m.fl. 
 
Vi började med de minsta fåglarna t.ex. Thomas favorit Lessons 
sparvpapegoja, och slutade med största, arorona. På vägen fick Håkan 
Kronholm berätta om sina conurer, väldigt uppskattade och trevliga 
fåglar som numera är ganska vanliga. 
 

 
 
Vi fick höra historeien om den tama brunörade conuren, som, när det 
blev kväll, lade sig på rygg och drog en tidning över sig. Dessa fåglar vill 
gärna sova i holk och i brist på detta fick tidningen duga! 
Men varför den sov på rygg kan man fundera över... 
 
 
 
 
Sen kom turen till vitbukspapegojorna, 
och då fick Stefan Sjöström berätta om 
sina. Det är en väldigt lekfull och aktiv 
vacker fågel.   
När det kom på tal att den skulle vara 
lite högljudd så opponerade sig Stefan 
och försökte övertyga oss andra att  
den sjunger högt men vackert! 
 
 
 
 
 
 
Så kom vi avslutningsvis till de största fåglarna, arorna och då fick Bengt 
Winbladh berätta om sin fina blågula Miranda. Ni ser den på bilden med 
de två amasonerna 
 
 
Deltagarna diskuterade med stor inlevelse huruvida det i en grupp fåglar 
finns tydliga hierarkier eller inte, och om det är olika i naturen och i 
hobbyn. Någon som vet eller har läst något om det? 
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En annan intressant observation är att fåglar kan rodna när de är 
uppspelta. 
 

      
 
 

          
 

 

 
 

Rita avslutade mötet men riktigt färdiga var nog inte alla för det 
småpratades både länge och väl .... 
 

Det var ett trevligt möte vi hade! 


