
Till alla medlemmar i Grosshamns Fältstation: 

När vi hörde talas om Coronaviruset, så kunde vi ju inte ana att det skulle bli så här stora effekter. 

Många drabbas oerhört mycket. Föreningar som vår drabbas också eftersom vi inte kan ha möten 

och det är om detta brevet handlar. 

Det vore inte ansvarsfullt att kalla samman till ett årsmöte nu när vi närmar oss kulmen på Corona. 

Exakt hur vi skall göra får vänta något, men vi kommer att ställa samman verksamhetsberättelse etc 

för att alla ska kunna se vad vi har gjort under det gångna året. Valnämnden har arbetat och ett 

förslag som många föreningar gjort är att ha årsmötet på nätet. Vi ska nu titta på olika möjligheter. 

Ringmärkningskurserna måste vi vänta med. I nuläget är det för stor risk. Vi beklagar eftersom vi inte 

hade någon förra året. Så fort löget anses under kontroll kommer vi att utlysa kurserna direkt. 

Vi hade för avsikt att ha Öppet Hus 1 maj, men även detta ställer vi in. Eftersom det har kommit 

mellan 50 och 150 personer, så går det direkt emot Folkhälsomyndighetens (FHM) 

rekommendationer. Tyvärr måste vi därför ställa in Öppet Hus. 

Den 15 april börjar vi ringmärka. Grosshamn är en av få fågelstationer som har öppen ringmärkning. 

Vem som helst får titta på och fråga. Detta uppskattas mycket. Detta vill vi slå vakt om, men som 

läget nu är med Coronaviruset kan vi inte ha en öppen ringmärkning i vår. Vi kommer dessutom att 

huvudsakligen ringmärka ensamma istället för två och två. Eftersom vi står så nära varandra i 

Märklabbet är smittorisken mycket hög. Man kan stå på gräsplanen och se när vi släpper, men 

riskavståndet är 2 meter enligt FHM och det måste vi hålla på. 

Vi beklagar mycket att alla som vill se vad vi gör, lyssna på föredrag, delta i årsmöte, besöka Öppet 

Hus och utbildas i ringmärkning drabbas på detta sätt, men alla måste bidra till att Coronaviruset inte 

sprids.  

Styrelsen genom ordf 

Gunnar Selstam 

070-633 5597 

Gunnar.selstam@molbiol.umu.se 

Föreningens e-postadress är info@grosshamn.se 

 

 

mailto:Gunnar.selstam@molbiol.umu.se

