Arbetsordning för Regionala rapportkommittén
Den regionala rapportkommittén för landskapet Norrbotten och Norra Lappland utses formellt av
NOF:s styrelse efter förslag från sittande ledamöter. Antalet ledamöter kan variera över tid men bör
helst uppgå till minst fyra för att få en rimlig arbetsbelastning. Mandatperioden för ledamot är 3 år.
För att få en kontinuitet så väljs en tredjedel av ledamöterna varje år. Ledamot kan omväljas.
Geografiskt område
Rapportkommittén ska behandla fågelobservationer i landskapet Norrbotten och de tre nordligaste
lappmarkerna (Pite, Lule och Torne lappmark).
Arbetsuppgifter
Kommitténs uppgift är att
 kvalitetssäkra inrapporterade observationer i Artportalen (AP), Artdatabankens rapportsystem.
 ajourhålla rapportmallar i AP för vad som bör rapporteras för olika fågelarter, t.ex. tid under
året, antal del av länet och andra kriterier.
 hålla den geografiska databasen över fågellokaler i AP uppdaterad.
 årligen sammanställa årets intressantare observationer till en årsrapport i vår lokala tidskrift
eller motsvarande samt lämna underlag till SOF:s publikation Fågelåret.
 gå igenom och döma rapporter av fågelobservationer som kräver raritetsrapport enligt
rapportmallen.
 begära in kompletteringar av ofullständiga rapporter.
 meddela rapportkommitténs utslag till observatörerna om fyndet inte kan godkännas för
publicering.
 bereda raritetsrapporter som ska slutbedömas av den nationella Raritetskommittén.
 upprätta och ajourhålla en regional databas över i Norrbotten län observerade fågelarter.
 lämna underlag till avsnittet Rapportkommittén på NOF:s hemsida.
 vid behov ta initiativ till upprop för särskilt intressanta arter.
Genomförande
För genomförandet av detta arbete krävs det att kommitténs ledamöter delar upp arbetsuppgifterna
sinsemellan genom att utse
 sammankallande
 artansvariga
 lokalansvarig
 sammanställningsansvarig/a för regional fågelrapport
 kontaktperson mot Nationella Rapportkommittén och Raritetskommittén.
Rapportkommittén sammanträder minst tre gånger per år för att behandla inkomna fågelobservationer,
uppdatera rapportmallar m m. Rapportkommitténs möten prokollförs men är inte offentliga då de kan
innehålla känsliga uppgifter. Ett sammandrag av kommitténs möten bör dock publiceras på NOF:s
hemsida.
Rapportkommittén gör upp en budget för sitt arbete som fastställs av NOF:s styrelse. Samma regler
gäller för ekonomisk ersättning som för styrelsen. (Normalt bara resekostnader och ersättning för
direkta utlägg.)
Rapportkommitténs medlemmar ska behandla inkomna uppgifter med sekretess och inte sprida känslig
information utanför den egna gruppen.
Denna arbetsordning har fastställt av Norrbotten Ornitologiska Förenings styrelse vid möte 2016-1208.

