Ett sammandrag från
Årsmötet i Göteborgs
Fågelförening
Den 27 jan 2013
Så har vi precis haft vårt årsmöte.
I en välfylld föreläsningssal fick vi
Carnabys
höra ordförande Rita Grandén hälsa
sotkakadua
alla varmt välkomna. Hon tackade
styrelsen för dess engagemang på
möten och olika aktiviteter under årets lopp.
Hon betonade också detta faktum att en förening utgörs av alla sina
medlemmar och värdet av att alla hjälps åt . Som man säger, ensam är
inte stark men tillsammans förmår vi uträtta storverk.
Ett årsmöte är som att titta i en backspegel och vad är det vi ser för det
gångna 2012?
Jag minns ett år av ”fågelresor”, fågelmarknad i Göteborg, träffar
hemma hos uppfödare, många fina föredrag, smådjursmässa i Alingsås
och Borås och tillfällen att låta våra tama fåglar flyga fritt…

Folke Ahlström valdes att sköta årsmötesförhandlingarna och gjorde det
trevligt och medryckande. Rita läste upp årsberättelsen för 2012 och
berättade om alla fina insatser året bjudit på. Vår kassör, Per
Hermansson, förklarade plus och minus i våra räkenskaper. Det var plus!
Föreningens nya styrelse för 2013 ser ut så här.
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Och Britt höll i pennan
Vi som var där hade ett riktigt trevligt årsmöte i
museets föreläsningssal. Därmed var den formella
delen av årsmötet avslutad.
Sedan såg vi en fantastiskt fin film om den
utrotningshotade Carnabys sotkakdua.
Så fick vi gå en trappa ner för att avnjuta tre stycken sådana här
godingar som Annika fixat och föreningen bjöd på.

Här ser vi några av föreningens
pionjärer, hur de nu kan se så
unga ut!

Vi började med att hälsa några nya medlemmar välkomna. Tack för en
rejäl sänkning av medelåldern!

Information
Det finns några resor i föreningens regi under våren som man kan
anmäla sitt intresse för, till GBF@fagelhobby.nu eller ring till Dan
Svensson 0322-62 43 40.


Agapornis- och sparvpapegojutställning med föredrag 16 mars.
Med två övernattningar.



Randers fågelmarknad helgen 7 april med en övernattning. Besök i
regnskogsparken.

Resor för kännedom


Fågelmarknad i Köge 24 februari.



Fågelmarknad i Fredrikshavn, 24 mars.



Malmö Burfågelföreningen arrangerar resa till Berlin Zoo den 2426 maj. För mer information, ring Henny på 040-465 290. Man
uppskattar kostanden till 2 600 kr per person (från Malmö) om så
många som 24 åker.

T-shirts med GBF-logga kan köpas för 70 kr. De kommer att finnas på
våra möten, men du kan också kontakta Lisbeth, 073-732 2760,
bettanlis@yahoo.se.
Det finns en nyutkommen bok av Rosemary Low till mycket bra pris, 140
kronor. Kontakta Thomas, 031-169 310.

Det finns någon enstaka bok kvar från resan till Walsrode våren 2012. De
kostar 225 kronor. Vänd dig till GBF@fagelhobby.nu.
Mötesvärdar är något nytt för 2013. Deras uppgift är att uppmärksamma
våra nya medlemmar och att få alla att känna sig välkomna och trivas på
våra möten.
Vi har under några år haft mentorer till vilka man har kunnat vända sig till
med frågor om sina fåglar.
Fr.o.m. 2013 kalles dessa sakkunniga, och det finns sakkunniga med
inriktning uppfödning och sakkunniga med inriktning tamfågel.

SÖKES:


Villig man eller kvinna att utöka gruppen som ordnar med fikat vid
mötena. Den viktigaste uppgiften i föreningen!



Herdesuppdrag: Någon som har en trädgård och kanske några
fåglar för sommarmötet i juni?

Hör av er till Britt, GBF@fagelhobby.nu.
Varje månad läggs en fågelfråga in på hemsidan som man får gissa
namnen på. I januari hade 9 stycken svarat rätt, och alla dessa, utom
Gösta som bor en bit bort, fick en chokladkaka av Rita som belöning.....
Dessa var:
 Gösta Andersson
 Folke Ahlström
 Maria Ahlström
 Bengt Winzell
 Håkan Kronholm
 Caroline utkovic
 Rita Grander
 Stefan Sjöström
 Per Hermansson
Så alla ni andra, gissa på februaris fågelfråga!


Nästa möte den 3 mars har vi ett stort öppet möte om undulater då
även allmänheten hälsas välkomna




Missa inte tiderna för friflygningsgruppens träffar
Missa inte heller uppfödningsgruppens träffar



All information läggs alltid ut på vår hemsida först så ta för vana att
gå in och titta där. www.papegoja.net

Tack till alla som gjorde det så trevligt! Hoppas vi ses
på några av de kommande mötena!
Britt

