Dagordning rrk Upplands höstmöte 11 november 2017

Plats: Bravidas kontor i Uppsala, Verkstadsgatan 11 i Boländerna
Tid: Kl 0900-1500. Varav 09-1230 för validerare med artansvar och 1315-15 för
blankettgranskare.
0900-1230
Närvarande:
Bill Douhan, Martin Tjernberg, Peter Schmidt, Petter Halden, Fredrik Friberg (efter
kl 11), Magnus Liljefors.
Mötets öppnande.
Godkännande av dagordning.

Föregående mötesprotokoll inkl avstämning att göra-listan
Avrapportering av Nrk:s arbete fram till nu. Protokollet gicks igenom. Kommenterar
till protokollet fångas upp i punkterna nedan.
Påminnelse om viktiga datum:
Fyndtexter till NRK och fågelrapporten skall vara klara senast 1 mars 2018.
Rapporten ska i sin helhet vara klar till 15 april för leverans till FiU. Perioden 1
mars-15 april skall alltså användas av Bill för att redigera texter och kommunicera
dessa med respektive textförfattare.

Kommentarer på 2016 års rapport. Styrkor och brister.
Arbetet löpte på bra i allt väsentligt. Vissa diagram och sammanställningar har fått
stryka på foten pga utrymmesbrist. Vi siktar på att producera en liknande rapport för
2017.

Nya NRK – Vad är på gång? Hur samordnas arbetet med rrk? (Fredrik)
Fredrik Friberg är sammankallande. FF berättade om det senaste mötet. På sikt
kommer ”Fågelåret” att förändras och rapporteringen av arter styras mer mot
biotoper eller områden och inriktar sig på vissa ”nyckelarter”.

Rk och Nrk kommer även ta fram ett ledningssystem som beskriver hur de arbetar
och kvalitetssäkrar arbetet.

Runda bland ledamöterna, artansvar och arbetsuppgifter. Pekka och
Mats arter. Redigering rapport mm.
Nina Janelm har meddelat att hon vill lämna Rrk. Arbetsuppgifter enligt tidigare
fastställdes. Antal ledamöter och ev nyval diskuterades. Ersättare till Nina
diskuterades.
MT fortsätter att lägga in Pekkas och Mats Edholms observationer i artportalen. Mats
Edholm ombes att fortsätta skriva om årets väder.
Artfördelning: Alla fortsätter med de arter som tilldelades förra året om inte någon
särskilt har någon invändning. Artfördelning bifogas detta utskick.

Fyndhantering/Validering – påminnelse om arbetssätt.
Vid meddelande till rapportör att ”dokumentation efterfrågas” ska vi meddela vad
som efterfrågas och varför. En hövlig ton bör användas. Följ upp meddelandet om vi
inte får svar inom en månad.
Lathund för validering och sammanställning av fynd bifogas separat. Magnus tar
fram förslag till text för meddelande om underkända fynd.

Hantering av fynd i AP av skyddade arter. Exempel ängshök.
Hanteras på nästa möte.

Häckningskriterier
Hanteras på nästa möte.

Slopa automatiskt blankettkrav på anmärkningsvärda fynd.
PH presenterade ett förslag som diskuterades. PH skickar förslaget till berörda
ledamöter för synpunkter och beslut.

Övriga frågor
Remiss Fågelåret. Remissen har inte skickats till samtliga ledamöter, vi har inte
svarat på denna i år. FF ser till att maillistan fungerar och uppdateras.
Inventeringsarter? Finns det anledning att göra något. Hussvala diskuterades.
Backsvala. Vi tar upp frågan med Lst i samband med det årliga mötet med dem.

Nästa möte
Planera in lördag 27 januari för nästa möte redan nu. 9-14 för textförfattare, 14-16 för
blankettgranskare. Detaljer kommer.

Raritetsblanketter
Närvarande: Martin Tjernberg (fram till 13.30), Petter Halden, Fredrik Friberg,
Johan Södercrantz och Magnus Liljefors.
Inkomna RK-rapporter dömdes och skickades vidare till RK.

Vid protokollet

Magnus Liljefors

