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Foto Markus Gällerspång. Åk med på klubbens resor så får ni vara med om sådana här
upplevelser.

Kallelse till Falbygdens Fågelklubbs årsmöte fredagen den
28 januari 2022 klockan 19.00 i Friggeråkers bygdegård.
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mötet öppnas.
Dagordningens godkännande.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän för mötet.
Fråga huruvida mötet utlysts enligt stadgarna.
Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2021.
Kassörens ekonomiska redogörelse för år 2021.
8.
Revisionsberättelse för år 2021 års förvaltning.
9.
Fråga angående den avgående styrelsens
ansvarsfrihet för år 2021 års förvaltning.
10.
Val av styrelse för år 2022.
a Ordförande, för en tid av ett år.
b Kassör, för en tid av två år.
c två övriga ledamöter, för en tid av två år.
11.
Val av styrelseersättare, minst två och som
flest sju skall väljas för en tid av ett år. Antal
enligt valberedningens förslag.
12.
Val av två revisorer 2022, samt en ersättare.
13.
Val av valberedning 2022, tre personer varav en sammankallande.
14.
Beslut om teckningsrätt.
Förslag till beslut. Ordförande och kassör tecknar föreningen var försig eller i förening. Kassören tecknar föreningens plusgirokonto.
15.
Motioner.
16.
Fastställande av årsavgift för år 2023.
17.
Övriga frågor.
18.
Mötet avslutas.
Val skall ske med slutna sedlar om någon medlem så kräver.

På årsmötet
Niklas Fällström kåserar i ord och bild med ämnet
2021 – Betraktelser från Landsbygden

Medlemslotteriet är tillbaka.
Det är ju vår förhoppning att vi i slutet av januari ska kunna ha ett
normalt årsmöte och vad skulle ett normalt årsmöte vara utan vårt
medlemslotteri. I skrivande stund har jag inte protokoll och gamla kassaböcker
tillgängliga så jag kan kolla hur länge som vi har anordnat vårt lotteri. Det borde
nog närma sig 40 år nu. Jag får kolla upp det närmare. Jag kommer faktiskt inte
heller ihåg av vilken anledning vi körde i gång lotteriet men visst var det en god
idé. När vi startade var lottpriset även då 50 kr och vinsterna var kanske inte så
många och kanske inte av lika stort värde som idag. Med tanke på kvaliteten på
våra vinster under senare år och oförändrat lottpris så ska ni naturligtvis ta
chansen och köpa ett antal. Det blev ju dessvärre inget lotteri förra året så vi har
en del vinster kvar och vi kommer naturligtvis att se till vinstlistan fylls på. När ni
betalar lotterna och medlemsavgiften gör gärna det på separata inbetalningar.
Det blir lättare för kassören att hålla isär dem då.
Lennart

I alla lägen vårt studieförbund!

Dags att betala medlemsavgiften för nästa år

Familjemedlem betalar
150 Kronor
Enskild medlem betalar
100 kronor
Ungdom under 16 år betalar 50 kronor
Klubbens plusgiro är 321579 - 5

Ny adress?
Det är ytterst angeläget att du meddelar oss din nya adress om du flyttar. Det är
först och främst Lennart Friggeråker som behöver få denna information. Någon
annan möjlighet än information från dig finns inte för oss att få reda på detta.
Adress mm hittar du längst bak.

Mekelsmäss 2021
I år kunde vi genomföra Mekelsmäss i stort sett som i gamla tider. De
anpassningar till rådande pandemi som gjordes förra året behöll vi. Ingång på
framsidan och utgång på baksidan och en "snitslad bana" genom bygdegården
är ett koncept som vi troligen kommer att använda oss av även i framtiden med
eller utan Covid. Till skillnad från förra året hade vi i år möjlighet att servera fika
och varmkorv i källaren, även då med utgång på baksidan. Allt fungerade
utmärkt. Vårt upplägg har fått mycket bra omdöme av våra besökare. Just
antalet besökare var i år tillbaka på det antal som vi brukar ha det vill säga drygt
1300 under de tre dagar som arrangemanget pågår. Försäljningen var också
god, möjligen kanske det blev någon korv mindre när fiket var beläget i källaren.
Lördagen inleddes med att Falköpings närradio direktsände ca 40 minuter från
vår utställning. Susanne tog hand om reportern och guidade honom med fast
hand genom lokalen. Utsändningen filmades också och en länk finns under
Mekelsmäss på vår hemsida. Avslutningsvis vill jag rikta ett mycket stort tack till
alla som på något sätt varit med och hjälpt till med att genomföra årets
Mekelsmäss. Utan er medverkan hade det naturligtvis inte varit möjligt att
genomföra. Än en gång stort tack.

Program med mera 2022
Gällande holkpriser
Småfågelholkar kostar 50 kronor
Starholkar kostar 60 kronor
Storholkar (Kattugglor och knipor) kostar 150 kronor
Göktyta och sparvuggla kostar 150 kronor
Margarinmatare kostar 30 kronor
Övriga typer – fråga.
Vänd er till Sten Danielsson, tfn 0515-728217 eller Helge Sundén, tfn
0515-80592
Hemsidan!
Denna är ett viktigt forum där det finns en hel del referat men också om sådant
som är på gång. Vi försöker vara aktuella med notiser i ord och bild. Dessutom
finns en direktlänk till Falköpings kommun i Artportalen, det är mycket
värdefullt. Titta in på hemsidan ofta, där finns mycket matnyttigt. Adressen är
enklast möjliga - fagelklubben.se

Utfodringarna på bygden!
Utfodringen vid Hulesjön är tills vidare stängd på grund av stölder och
skadegörelse. Utfodringen vid Sjötorpasjön sköter Sten Danielsson. Det är en ny
utfodring vid Bergsjön bakom Bäverhyddan. Stå på vägen, det går bra. Denna
har Åke Abrahamsson hand om. Dessutom finns det en vid Bergstugan som Enar
Höglund sköter. Vidare håller Helge Sundén i gång en utfodring i Ryd i Vilske
Kleva, således grusvägen in genom skogen från Ryds by tills skogen öppnar sig
vid den gamla sågen. Hornborgasjöns fältstation har en utfodring vid
Kärragården, Fågeludden, som man bekvämt kan titta på fån den lilla vägen
fram till gården.
Onsdagsgruppen
Denna håller på hela året Du som vill vara ute i naturen, sitta och lyssna efter
fåglar, titta på växter och njuta av gott sällskap – är välkomna att vara med. Vi är
ute 4 – 5 timmar varje onsdag i olika delar av vår kommun. Ibland hamnar vi
även utsocknes. Nu i vintertid träffas vi klockan nio, vår och sommar klockan sju.
Samlingsplats är Fredriksbergskyrkans parkering; samåkning för den som vill.
Kenneth har tfn 070 257 81 23 och Anita 070 587 09 08 om ni undrar över
något. Alla är välkomna, hoppas vi ses. Ta med fika för två gånger och kläder
efter väderlekstyp.
Örndagar igen!
Välkänt fenomen, vi får se hur det går. Anita och Ingalill ordnar med personal.
Det finns en hake och det är att vi inte får till det med örnmaten. Följande dagar
är planerade. Den 2,9,16 och den 23 januari försöker vi med denna gång. När
detta skrivs står nya hot om covidnedstängning för dörren. Läs på hemsidan om
dagsläget. Välkomna!
Lördagen den 8 januari klockan 09.00. Vinterfågelräkning.
Punktinventering av de vanliga sträckorna utmed Slafsan, i Mönarp och i
Grytens häradsallmänning. De som är intresserade kontaktar Sten Danielsson
tfn 0515 72 82 17 för tid och plats. Vi påstår att våra sträckor är de som pågått
längst av alla i landet.
Lördag – söndag den 15 - 16 januari. Den internationella midvinterräkningen
av änder, svanar och gäss. Deltagande och lokaler efter överenskommelse.
Omfattningen beror på hur mycket öppet vatten det finns. I de allra flesta fall en
mycket begränsad verksamhet. Samordnare är som alltid Sten Danielsson tfn
0515 72 82 17.

Fredagen den 28 januari klockan 19.00. Vårt sedvanliga årsmöte i Friggeråkers
bygdegård. Se kallelse med mera på annan plats i Svarthaken.

Vinterfåglar inpå knuten den 28 januari – 31 januari.

Detta är så välkänt och alla vet vad det handlar om. All information finns på SOF
– Birdlifes hemsida /fågelskådning. Länk finns på vår hemsida.
Skåneresa den 4 – 6 februari. Fredag till söndag.
Vi gör en vinterresa till Skåne med välbekant innehåll. Boende i vandrarhem på
vanligt vis. Vi gör resan tillsammans med våra vänner i Skövde Fågelklubb.
Avresa fredag em. klockan 16 och hemma söndag kväll senast 21. Resan kostar
1600 - 2000 kronor. Klubbens resepolicy gäller. Se denna. Ett mer preciserat
pris finns att tillgå tre veckor innan resa. Ring Åke tfn 070 660 24 53 och anmäl
dig. Åke har all information som kan behövas.
Klubbens resepolicy – resor med övernattning. Denna innebär att resan blir av
om tillräckligt många anmäler sig och att det finns ledare samt att övriga
arrangemang kan ordnas. Preliminär anmälan senast tre veckor innan eller per
angett datum. Efter detta datum är anmälan bindande vilket innebär att du får
betala för din plats även om du inte följer med. Sjukdom är giltigt förfall. Senast
per sista anmälningsdagen finns ett pris på resan att tillgå. Du kan fritt hoppa av
fram till och med detta datum.
Tisdagen den 15 februari - Månadsmöte i klubblokalen klockan 19. 00.Vi har
flera duktiga fotografer i våra led. Thomas Asp är en av dem. Han svarar för
kvällens bildprogram. Missa inte detta utan möt upp mangrant till vårens första
innemöte.
Hornborgaseminarium i Doppingen vid Naturum på Fågeludden söndagen den
27 februari klockan 10.00 – 15.00. Byggnaden ”Doppingen” på Fågeludden har
blivit ett riktigt inneställe. Porten till Hornborgasjön kan man säga. Presentation
av verksamheten och resultaten från 2021. Fältstationen bjuder som vanligt på
en bit mat. Med tanke på maten skall du anmäla dig till Åke Abrahamsson
070 660 24 53 om du vill vara med. Senast fyra dagar innan.

Hornborgasjöns utlopp - lördagen den 5 mars klockan 08.00. En klassiker nu.
Tanken är att om det har varit kraftig isläggning är utloppet den bästa platsen
för nyanlända simfåglar och en härlig vårkänsla efter vinterns vedermödor.
Iskantens fåglar. Dessutom blir det lite skådning runt sjön. Åke Abrahamsson
leder det hela och vi är ute till cirka 13.00. Åke har tfn 070 660 24 53.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 15 mars klockan 19:00.
Lars Ove Nilsson från Karlsborg berättar om de stora holkprojekten för
kattuggla, göktyta och svartvit flugsnappare som pågår i karlsborgstrakten.
Vårens första ugglelyssning - fredagen den 18 mars klockan 18.00.
Vårens ugglelyssningar följer exakt samma mönster som tidigare år.
Vi är hemma cirka 22.30 men riktning bestäms efter hur det ser ut i markerna.
Tidpunkten är idealisk, solen går ner 18.31. Åke Abrahamson leder. Om vädret
verkar tveksamt skall du ringa Åke för exakt besked om kvällen. Åke Har tfn
070 660 24 53
Lördagen den 19 mars öppnar Trandansen sina portar för säsongen
Västergötlands Ornitologiska Förenings årsmöte. Söndagen den 20 mars
klockan 14 i Kunskapskällan. Västra torget i Herrljunga. Susanne Åkesson från
Zoologen i Lund är vår föredragshållare denna gång. Detta är en riktig
höjdpunkt, jag lovar. Åke, tfn 070 660 24 53, har alla upplysningar.
Fåglarna vid Trandansen. Vi tror att det finns några av våra medlemmar –
kanske en hel del - som tycker att det skulle vara fint att få de många arterna av
änder och gäss vid Trandansen förevisade och berättade om. Sålunda finns det
några vardagskvällar från klockan 16 och framåt inlagda.
Torsdagen den 24 mars från klockan 16.00 Fåglarna vid Trandansen.
Det är Åke Abrahamsson som förevisar och berättar.
Vårens andra ugglelyssning - fredagen den 1 april klockan 19.30.
Riktning bestäms efter hur det ser ut i markerna. Åke Abrahamsson leder. Om
vädret är tveksamt skall du ringa Åke för exakta besked om kvällen. Han har tfn
070 660 24 53.
Torsdagen den 7 april från klockan 16.30. Fåglarna vid Trandansen.
Det är Åke Abrahamsson som förevisar och berättar.

Vårens tredje ugglelyssning – fredagen den 8 april klockan 19.30. Räkna med
att vi är ute till 23 tiden. Lennart Friggeråker leder. Om vädret verkar tveksamt
skall du ringa Lennart, tfn 070 343 28 24.
Fredag till söndag den 8 – 10 april - Tranans helg
Med centrum vid Trandansen genomför vi ännu en gång Tranans helg vilket har
blivit en institution. Antalet aktiviteter under trantiden är enormt. Kika in på
Naturum Hornborgasjöns och klubbarnas hemsidor samt flyers av olika slag.
Arrangörer är vi, SOF Bird Life Sverige, Studiefrämjandet, Skövde Fågelklubb,
Hornborgasjöns Fältstation, Naturum Hornborgasjön med flera. Mer info i nästa
medlemsblad.
Orrspelsmorgon i Jäla – annandag påsk den 18 april klockan 06.00
De senaste åren har detta varit riktigt bra med fint orrspel på nära håll. Även
härlig vårkänsla i skogen med många trastar och hackspettar. Åke leder – tfn
060 660 24 53.
Månadsmöte i klubblokalen - tisdagen den 19 april klockan 19.00.
I nästa Svarthaken berättar vi vilket spännande program du kan se framemot på
vårt aprilmöte.
Torsdagen den 21 april från klockan 18. Fåglarna vi Trandansen.
Det är Åke Abrahamsson som förevisar och berättar.
Skogsvandring i Ryd – lördagen den 23 april klockan 07.00.
En ordentlig skogsvandring skall det bli med trastar, rödhakar och den första
lövsångaren. En given höjdpunkt. Detta har vi gjort ett antal gånger vid det här
laget. Alltid lika trevligt. Åke Abrahamsson leder och du når Åke på tfn 070 660
24 53.
Getterön och Morups Tånge – valborgsafton den 30 april klockan 05.00.
En tradition som håller. Resultatet kan vara lite blandat eller en fullträff. Vi vet
när vi åker hem – det precis så det är. Hemma i tidsläget 18 – 20. Det beror på
vad som händer. Åke Abrahamsson leder och Åke har tfn 070 660 24 53 OBS
Anmälan två dagar innan till Åke.

Diverse

En av de mindre skrikörnarna i Mönarp. Foto Lennart Ljuhs

De mindre skrikörnarna i Mönarp får väl gälla för årets höjdpunkter. Det är
kommunens andra och tredje genom tiderna vilket räcker långt. Desto
egendomligare är det att de var två varav den ena stannade en hel månad.
Att notera är även att det var en ren folkfest, i varje fall den första veckan men
där fanns tillresta hela tiden ända till slutet. Den sista veckan eller så uppstod
smärre problem med markägaren. Vad som orsakat det är inte gott att veta. Alla
uppträder tyvärr inte korrekt gentemot markägare vilket är ytterst viktigt, vi har
i de flesta fall väldigt lite rätt på vår sida.
Det blev örnarnas höst, på senhösten dök en stäppörn upp i det fina
rovfågelområdet som heter Boterstena en bit söder om Mariestad. Snudd på
det bästa vi har i Västergötland. Stäppörnen är den första för landskapet. Är en
skånsk angelägenhet i huvudsak, de få som dyker upp. Utbredningen är östlig
och börjar på andra sidan Svarta havet. I Afrika finns savannörn som är
närbesläktad. De flyttar allmänt genom mellanöstern har vi sett.

Stäppörnen vid Boterstena. Foto Ole Johansson, Västerås. Från Artportalen. De vita
täckartopparna är typiska. Ålder är 2 – 3K. Stäppörnar har en extremt lång mungipa.

Hösten har flutet på i lugnt tempo. Det bästa är att vi har genomfört våra
aktiviteter enligt programmet. Även resorna har gått bra. Här har vi dock ett
bekymmer, de tenderar att bli för dyra. Lugnt i fågelvärlden, men egendomligt
nog dök tallbitar upp i en mindre invasion, endast två år efter den förra. Bör bli
en fin vinter i bärträden. Det är illrött i träna som vi säger här på bögda.

.
Den här bilden får illustrera att vi skall försöka få till örndagar i Trandansen.
Bilden visar vår första utfodring på Tovarpsmossen. Mannen på bilden närmast
är Niklas Fällström. Det handlar om 1970–80-tal.

FÖRENINGSINFORMATION

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga

Medlemsavgift

Hemsida internet
Adress
Artportalen
Klubblokal
Hemsida

Åke Abrahamsson
070 - 660 24 53
ake.p.abrahamsson@telia.com
Thomas Asp
072 - 230 61 45
Lennart Friggeråker
070 - 343 28 24
Susanne Wieland
070 - 681 43 12
Anita Ljungström
070 - 587 09 08
Jan Johansson
070 - 321 32 24
Kenneth Mörk
070 - 257 81 23
Håkan Fridner
070 - 791 35 12
Rolf Andersson
076 - 101 17 20
Evert Arnoldsson
070 - 867 08 55
Erik Tornberger
070 - 961 93 65
Familjemedlemskap
150 kr
Enskild medlem
100 kr
Ungdom under 16 år
50 kr
Plusgiro
32 15 79 - 5
Mari Friberg
admin@fagelklubben.se
Falbygdens Fågelklubb, c/o Lennart Friggeråker
Prästgården Friggeråker, 52196 Falköping
friggeraker@gmail.com
Magnus Hallgren, Tidaholm. Tar tills vidare över
detta viktiga arbete som lokal administratör.
Wetterlinsgatan 23 A Falköping
www.fagelklubben.se

Lappuggla i Börstig hösten 2021. Foto Torleif Halvorsen.

