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Hur kan vi inom Club 300 ta större ansvar för miljön och bidra till minskade utsläpp? Är det
rimligt att ha årslista och månadslistor? Det är inga tävlingar, men de utvecklar sig till det
ändå. Självklart kan man ha årslista och månadslistor, men inte som öppna listor vilket
uppmuntrar till onödig bilkörning. Ett aktuellt exempel. Att åka Falkenberg-Falsterbo tor är 40
mil och det bara för att få in en brunhök på dec-listan. Hur många brunhökar har jag inte
sett? Dragrätt är bra, men det minskar inte utsläppen. Med tanke på de många tusen mil
onödig bilkörning dessa listor bidrar till i att försämra miljön tycker jag att dessa listor ska
upphöra. Då skulle Club 300 bidra till en bättre miljö. Vi måste ju alla ta ansvar för klimatet
och bidra på något sätt. Kanske det dessutom är en form av stress att se så många arter
som möjligt på listorna, oavsett väder och andra omständigheter som kan påverka
bilkörningen.
Med vänlig hälsning Ilona Ekmark
PS Hur många mil har de 10 främsta personerna på årslistan kört? 50000 mil? Istället för
kanske 20000 mil. DS

Styrelsens svar på förslaget
Styrelsen konstaterar att detta inte är en motion, men behandlade ändå att ta upp Ilonas mejl
vid sitt möte den 27 februari 2021.
Styrelsens svar (som även kommunicerats till Ilona i mejl tidigare) är:
Som ideell förening har Club300 funnits i mer än 35 år och de listor som finns tas inte bort.
Det är livslånga listor som varje medlem äger med sin statistik.
Däremot har vi lagt till några listor med tydlig miljöprägel under de senaste fyra åren:
Biologiska mångfaldslistan som uppmärksammar Biologiska Mångfaldens dag den 22 maj
(och alltså får kryss bara räknas den dagen respektive år), samt Ekolistan som lanserades i
samband med att nya webben kom upp i december förra året. Så vi i styrelsen tänker på
miljön och det upplever vi att många medlemmar också gör. Dessutom har vi insamling för
att kunna hjälpa fågelskyddsarbete för utrotningshotade arter, genom det vi kallar Dragrätt.
Den enda lista Club300 uppmärksammar med diplomceremoni är Sverigelistan som är en
livslång krysslista för arter sedda i Sverige. Där delar vi ut diplom vid jämna 100- och 50-tal
kryss från 300 och uppåt. Det utgör en av grundpelarna i föreningens verksamhet och är en
uppskattad ceremoni.
Det är upp till varje medlem att ta beslut om på vilket sätt man vill kryssa. Årslistan lockar oss
att gå ut i ur och skur och medför då något gott för hälsan, det ska inte underskattas. Men
kommunkryss har vi inte funktion för i nuläget, det är landskapsnivå som är den minsta
nämnaren. Det finns många lokalföreningar som har kommunkrysstävlingar av olika slag.
Club300 uppmuntrar till ökat primärskådande, dvs det lokala vardagsskådandet. Det är ju
oftast då de riktiga rariteterna hittas, som det sen blir drag kring. Därmed anser vi förslaget
besvarat.

