
Motion till Club300:s årsmöte 2021 om att regel 4.6 i kryssreglerna 

stryks 
 

På Club300:s hemsida finns i skrivande stund (2021-02-21) 65 olika 

listor/sammanställningar på kryssavdelningen. På 64 av de 65 listorna får arter i kategori C 

räknas. Den 65:e, där C-arter inte får räknas, är ädellistan. Ädellistan omfattas av regel 4.6 i 

kryssreglerna. Regeln, som tillhör "4. Ädellistan", lyder: "Får endast omfatta arter eller 

individer som bedömts som tillhörande kategori A av BirdLife Sveriges raritetskommitté (Rk), 

dvs ej arter som t ex tamduva, kanadagås, fasan, etc." 

 

Var regeln härstammar från vet jag inte men jag tycker inte att det är rimligt att man inte ska 

få räkna C-arter på ädellistan när de får räknas på de övriga 64 listorna. C-arter kan precis 

som A-arter utgöras av rariteter och rariteter är som bekant Club300:s primära fokusområde. 

 

Jag yrkar därför att: 

* Årsmötet beslutar att regel 4.6 i kryssreglerna stryks. 

 

Observera att denna motion syftar till att C-arter ska kunna räknas på ädellistan. Om regel 

4.5 utgör något hinder för detta ber jag styrelsen att klargöra när motionen behandlas på 

styrelsemötet 2021-02-27. Om styrelsen kommer fram till att även regel 4.5 utgör ett hinder 

ber jag er att återkoppla snarast så att jag kan utöka motionen till att även omfatta regel 4.5. 

 

Mörarp 2021-02-21 

Olof Strand, medlem 11502 

 

Styrelsens svar på motionen 

Styrelsen behandlade motionen vid sitt möte den 27 februari 2021. 

Styrelsen har konsulterat flera av Club300:s tidigaste medlemmar för att inhämta 

synpunkter. Slutsatsen efter redogörande av olika synpunkter och en diskussion vid mötet 

var att styrelsen delar motionärens ifrågasättande av regel 4.6. Ädellistan har i sin 

nuvarande form utvecklats till att vara en upptäckarlista där alla arter som gäller för 

Sverigelistan även bör gälla Ädellistan.  

 

Mötet tog även upp följdfrågan angående om regel 4.5 utgör ett hinder och kom fram till att 
skrivningen är otydlig. Regel 4.5 lyder: ”Endast fåglar som uppträder i ett naturligt tillstånd får 
räknas.” 

 

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet  

- att yrka bifall på att regel 4.6 i Ädellistan stryks,  

- att yrka bifall på att även regel 4.5 i Ädellistan stryks, samt  

- att numreringen i Ädellistan ändras som en följd av de två regler som då utgår. 


