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Föreningen har under året lyckats genom-
föra följande planerade verksamheter:

Exkursioner. Föreningen har under året 
genomfört  24 exkursioner.
Inneträffar. Föreningen har under året 
genomfört  2 inneträffar/föredrag.

Funktionärsarbete    
9 styrelsemöten har hållits. 
6 redaktionsmöten har hållits
4 rrk-möten har hållits
Dessutom har de andra arbetsgrupperna haft 
ett flertal interna möten.

Övriga arrangemang   
Föreningen har under året deltagit I Fågel-
skådningens dag i samarbete med Biotopia. Vi 
har varit med och informerat om föreningen 
på Akademibokhandeln i Uppsala under en 
presentation av Staffan Ulfstrands och Brutus 
Östlings utgivning av en ny bok.

Inventeringar
Föreningen har under 2008 genomfört ett 
samarbete med Länsstyrelsen gällande stan-
dardrutter. Alla14 rutterna inventerades. 
Dessutom har en ny form av punktrutter 
framtagits för ugglor och nattsångare. Där 
inventerades alla 15 rutterna. Ny råkinven-
tering har också genomförts.

Naturvård   
Föreningen har under 2008 tack vare samar-
betet med Länsstyrelsen i Uppsala län fått in 
14 000 kr till fågelskyddsfonden. 
 Vi har investerat i fler holkar för uppsätt-
ning. Framförallt slaguggleholkar.
 Föreningen har haft ett förnyat möte om 
råkor med Länsstyrelsen och Uppsala kom-
mun.
 Föreningen har också svarat på ett flertal 
remisser i fågelfrågor.

Fåglar i Uppland  
Föreningen har i tid givit ut 4 nummer av 
Fåglar i Uppland.

Upp-X 2008
Under året har föreningen genomfört täv-
lingen Upp-X. Vinnaren 2008 blev Percy 
Fredriksson med 247 arter tätt följd av Weine 
Erlandsson med 245 arter. Vi har beslutat att 
inte fortsätta med Upp-X 2009. Framtidsmäs-
sigt kanske tävlingen kommer tillbaka.

Vinterfågelrace
Den 2 februari så hade vi för första gången 
på länge ett vinterfågelrace. 16 lag ställde 
upp och letade arter från klockan 00:00 till 
16:00. Det vinnande laget i kategorin bilburna 
blev ”Nilgåsens vänner” med 65 arter. Det 
icke-bilburna laget ”MK Tjockfot” fick ihop 
43 arter. Middag och artsammanställning ge-
nomfördes på restaurang Grindstugan. Totalt 
hittades 90 arter.

Medlemsantalet  
Under året har föreningens medlemsantal 
minskat, om än marginellt. Vi är numera 
drygt 900 stycken medlemmar. En satsning 
för värvning av nya medlemmar har gjorts 
genom att vi har varit mer synliga utåt. Detta 
fortsätter under 2009. En ny informationsfol-
der om föreningen har framtagits som skall 
ut på olika lokaler. Dessutom har en roll-up 
gjorts som vanligtvis står på Biotopia.

Övrigt 
Dessutom har vi svarat på ett otal mail från 
våra medlemmar och andra fågelintresserade. 
Vi har även gett en fågelmatare, som Mattis 
Jansson har renoverat, i gåva till Biotopia.


