
	  

Upplands	  Ornitologiska	  Förening	  strategi	  2016–2020	  –	  Mot	  1000	  
medlemmar	  och	  fler	  aktiva	  

Inledning	  
Upplands	  Ornitologiska	  Förening	  (UOF)	  har	  funnits	  sedan	  1971	  som	  regionalförening	  och	  
samlingspunkt	  för	  fågelintresserade	  i	  Uppland.	  I	  länet	  har	  funnits	  och	  finns	  fortfarande	  ett	  antal	  
lokala	  fågelklubbar	  så	  som	  Nordupplands	  fågelklubb	  och	  Almunge-‐Knutby	  fågelklubb.	  Utöver	  det	  
finns	  också	  Roslagens	  fågelklubb	  inom	  landskapets	  gränser.	  UOF	  har	  som	  ambition	  att	  vara	  relevanta	  
i	  hela	  Uppland.	  	  

Som	  ett	  led	  att	  vara	  en	  samlande	  kraft	  för	  fågelintresserade	  i	  Uppland	  har	  följande	  strategidokument	  
tagits	  fram.	  Det	  är	  en	  sammanställning	  utifrån	  ett	  arbete	  som	  genomförts	  i	  styrelsen	  under	  2015	  och	  
sedan	  förankrats	  tillsammans	  med	  aktiva	  funktionärer	  under	  en	  funktionärsträff.	  Det	  slutgiltiga	  
dokumentet	  fastställdes	  på	  årsmötet	  2016.	  

Bakgrund	  
UOF	  har	  under	  de	  senaste	  10	  åren	  haft	  en	  långsam	  men	  stadig	  medlemsminskning.	  Detta	  trots	  att	  
fågelintresset	  i	  landet	  har	  visat	  på	  en	  kraftig	  ökning	  och	  riksföreningen	  ökat	  sitt	  medlemsantal	  med	  
flera	  tusen.	  Föreningen	  har	  haft	  ett	  antal	  utåtriktade	  och	  medlemsvärvningsinriktade	  aktiviteter	  men	  
antalet	  medlemmar	  som	  värvats	  och	  effekterna	  av	  dessa	  tillfällen	  är	  svårt	  att	  avgöra.	  	  

Samtidigt	  går	  föreningsarbetet	  på	  högvarv.	  Förenings	  ekonomi	  är	  stabil	  och	  tidningen	  Fåglar	  i	  
Uppland,	  vårt	  främsta	  fönster	  mot	  medlemmarna,	  kommer	  ut	  som	  planerat	  med	  fyra	  nummer	  om	  
året.	  Trots	  detta	  är	  förnyelsetakten	  av	  funktionärer	  låg	  och	  det	  finns	  ett	  stort	  behov	  av	  att	  få	  in	  fler	  
engagerade	  funktionärer	  i	  de	  olika	  intressegrupperna	  i	  vilka	  föreningen	  strukturerar	  sitt	  arbete.	  Fler	  
funktionärer	  minskar	  också	  utsattheten	  vid	  förändringar	  då	  aktiva	  trappar	  ned	  på	  sitt	  engagemang.	  	  

Varför	  fler	  medlemmar	  och	  fler	  aktiva?	  
Att	  medlemmar	  är	  viktigt	  för	  en	  förenings	  kan	  tyckas	  självklart.	  Med	  fler	  medlemmar	  kan	  föreningen	  
genomföra	  fler	  aktiviteter	  och	  får	  större	  relevans	  i	  externa	  sammanhang.	  Att	  ha	  fler	  aktiva	  är	  också	  
viktigt	  med	  tanke	  på	  synlighet	  –	  det	  är	  dessutom	  roligare	  att	  vara	  fler.	  	  	  

Syfte	  och	  vision	  	  
Med	  ovanstående	  som	  bakgrund	  vill	  nu	  UOFs	  styrelse	  tydliggöra	  en	  mer	  långsiktig	  strategi	  för	  att	  
formulera	  styrelsens	  och	  föreningens	  arbete	  med	  utvecklingen	  av	  föreningen	  de	  kommande	  åren.	  
För	  detta	  har	  syftet	  setts	  över,	  en	  vision	  tagits	  fram	  och	  två	  mål	  tydliggjorts.	  



UOFs	  syfte	  
Följande	  något	  modifierade	  syfte	  speglar	  föreningen	  idag:	  

•   Skapa	  kontakt	  mellan	  föreningens	  medlemmar	  för	  ökat	  kunskapsutbyte	  
•   Väcka	  och	  underhålla	  intresset	  för	  fåglarna	  och	  fågelmiljöer	  	  
•   Främja	  utforskandet	  och	  skyddet	  av	  Upplands	  fågelfauna	  

Vision	  
Föreningens	  arbete	  utförs	  utifrån	  följande	  vision:	  

•   UOF	  är	  den	  naturliga	  mötesplatsen	  för	  fågelintresserade	  i	  Uppland	  

Mål	  till	  2020	  
För	  att	  nå	  visionen	  har	  två	  separata	  men	  sammankopplade	  mål	  satts	  upp	  till	  2020:	  

•   Föreningen	  ska	  öka	  medlemsantalet	  samtidigt	  som	  gamla	  medlemmar	  är	  kvar	  i	  föreningen	  
•   Antalet	  föreningsaktiva	  funktionärer	  ska	  öka	  

Hur	  ska	  vi	  nå	  mål	  till	  2020	  –	  aktiviteter	  	  
Aktiviteterna	  har	  strukturerats	  utifrån	  de	  två	  uppsatta	  målen.	  För	  att	  ytterligare	  tydliggöra	  dem	  har	  
ett	  antal	  underrubriker	  satts	  upp	  under	  varje	  mål.	  Följande	  aktiviteter	  kommer	  att	  prioriteras	  i	  årliga	  
planer	  fram	  till	  2020.	  

Föreningen	  ska	  öka	  medlemsantalet	  samtidigt	  som	  gamla	  medlemmar	  är	  kvar	  i	  
föreningen	  
	  
Öka	  medlemsaktiviteten	  

Prioriterade	  aktiviteter	  	  

•   Fågelfika,	  skådarpub	  
•   Öka	  aktiviteten	  på	  facebooksidan/hemsidan	  och	  UOF	  skådarforum	  
•   Nyhetsbrev,	  i	  samband	  med	  programmet,	  tips	  för	  årstiden	  
•   Göra	  reklam	  för	  att	  följa	  med	  på	  inventeringar	  t.ex.	  våtmarksinventering,	  nattinventering,	  

ortolaninventering	  för	  att	  få	  fler	  att	  engagera	  sig	  
•   Avsluta	  lämpliga	  exkursioner	  med	  fika	  och	  artgenomgång	  

	  
Nå	  nya	  potentiell	  medlemmar	  

Prioriterade	  aktiviteter	  

•   Byta	  namn	  på	  föreningen.	  
•   Samköra	  SOFs	  medlemmar	  i	  Uppland	  med	  UOFs	  medlemsregister	  
•   Kurser	  och	  studiecirklar	  t.ex.	  nybörjarkurser	  och	  fortsättningskurser	  
•   Barn-‐	  och	  ungdomsverksamhet	  utökas	  
•   Exkursioner	  dagtid	  för	  daglediga	  
•   Medlemsskapserbjudande,	  rabatterat	  medlemskap	  för	  helt	  nya	  medlemmar.	  Helt	  nya	  

medlemmar	  erbjuds	  rabatterat	  medlemskap	  vid	  speciella	  tillfällen	  typ	  nybörjarkurser,	  
utåtriktade	  aktiviteter	  och	  speciella	  event	  



•   Utveckla	  exkursionerna.	  Förslagsvis	  genom	  att	  tydliggöra	  olika	  nivåer	  och	  olika	  former	  så	  som	  
vardagsexkursioner,	  mer	  riktade	  exkursioner,	  tydlig	  avrapportering	  i	  form	  av	  
exkursionsrapporter.	  Exkursionshandledning	  för	  exkursionsledare	  uppdateras	  

•   Tubkikare	  vid	  pilgrimsfalken	  i	  Domkyrkotornet	  
	  
	  
	  
	  
	  
Samarbeten	  för	  att	  exponera	  UOF	  mot	  nya	  medlemmar	  

•   Samarbete	  med	  kommuner	  och	  andra	  organisationer	  såsom:	  
o   Biotopia	  
o   4H	  
o   Fältbiologerna	  
o   Naturskyddsföreningen	  
o   Trädgårdsföreningar	  
o   Naturskolan	  
o   Skolorna	  

Antalet	  föreningsaktiva	  funktionärer	  ska	  öka	  	  
	  
Exponera	  medlemmar	  för	  verksamhetsgrupperna	  
	  
Prioriterade	  aktiviteter	  

•   Våga	  fråga	  -‐	  vi	  möter	  våra	  medlemmar	  genom	  FiU,	  facebook	  och	  exkursioner.	  Fånga	  upp	  nya	  
medlemmar	  och	  potentiella	  funktionärer	  genom	  personliga	  kontakter	  och	  interaktion.	  Redan	  
aktiva	  är	  goda	  exempel	  

•   Ett	  informationsmaterial	  om	  verksamhetsgrupperna	  tas	  fram	  
•   Presentera	  verksamhetsgrupper	  i	  FiU	  

	  
Internt	  arbete	  med	  arbetsgrupper	  

•   Mer	  kontakt	  mellan	  intressegrupperna	  och	  styrelse	  för	  att	  följa	  upp	  vad	  som	  görs	  
•   FiU	  måste	  stärkas	  upp	  så	  att	  tidningens	  utgivande	  säkras	  långsiktigt	  
•   Nya	  grupper	  (t.ex.	  fotogrupp)	  


