
	  

Verksamhetsberättelse	  Upplands	  Ornitologiska	  Förening	  
2015	  
Styrelsen	  för	  UOF	  avger	  härmed	  följande	  berättelse	  över	  föreningens	  verksamhet	  under	  tiden	  1	  
januari	  till	  31	  december	  2015.	  

Styrelse	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  bestått	  av	  Jan	  Wärnbäck	  (ordförande),	  Patrick	  Fritzson	  (kassör),	  Gunnar	  
Ehrenroth	  (sekreterare),	  samt	  ledamöter	  Nina	  Janelm,	  Martin	  Molin,	  Barbro	  de	  Jounge,	  Per	  Johan	  
Ulfendahl,	  Jon	  Hessman	  och	  Petra	  Ögren.	  	  

Revisorer	  
Bo	  Tallmark	  och	  Ulrik	  Lötberg	  samt	  revisorssuppleanter	  Thomas	  Johansson	  och	  Benny	  Åhr.	  

Övriga	  valda	  
Valberedningen	  har	  under	  året	  bestått	  av	  Anders	  Jansson	  och	  Lars-‐Erik	  Larsson.	  

Representation	  
UOF	  har	  strukturerat	  sitt	  arbete	  genom	  ett	  antal	  verksamhetsgrupper.	  I	  grupperna	  ingår	  ett	  antal	  så	  
kallade	  funktionärer	  enligt	  följande:	  

Fågelskydd	  och	   inventering	  –	  Mikael	  Malmaeus	  (sammankallande),	  Debora	  Arlt,	  Peter	  Schmidt	  och	  
Jan	  Wärnbäck.	  

Försäljning	  –	  Adam	  Sterno	  

Fåglar	  i	  Uppland	  –	  Bodil	  Östman	  (layout)	  ersatt	  av	  Caroline	  Jägerfeld,	  Lars	  Gotborn,	  Yngve	  Hareland,	  
Nina	  Janelm,	  Peter	  Schmidt	  och	  Åsa	  Steinholtz.	  	  

Programgruppen	  –	  Gunnar	  Ehrenroth,	  Petter	  Haldén,	  Per-‐Johan	  Ulfendahl,	  Petter	  Nordvander	  och	  
Petra	  Ögren.	  	  

Rapphönan	  Uppland	  –	  samordnare	  under	  2015	  har	  varit	  Barbro	  de	  Jounge	  och	  Facebook-‐ansvarig	  
Johanna	  Hellberg.	  

Regionala	  rapportkommittéen	  –	  Bill	  Douhan	  (ordförande),	  Lars	  Bern,	  Fredrik	  Friberg,	  Petter	  Haldén,	  
Ragnar	  Hall,	  Yngve	  Hareland,	  Nina	  Janelm,	  Anders	  Jansson,	  Magnus	  Liljefors,	  Johan	  Södercrantz,	  
Martin	  Tjernberg	  och	  Pekka	  Westin.	  

Ringmärkning	  CES	  –	  Anders	  Arnell	  (samankallande),	  Bo	  Danielsson,	  Lars	  Gotborn,	  Jon	  Hessman,	  Anita	  
Janelm,	  Nina	  Janelm,	  Lars-‐Erik	  Larsson,	  Leo	  Larsson,	  Bengt	  Neiss,	  Åsa	  Steinholtz,	  Anders	  Tengholm,	  
Bernt	  Thorsell,	  Petra	  Ögren.	  

Medlemsantal	  
Vid	  årets	  början	  hade	  föreningen	  845	  stycken	  medlemmar,	  och	  vid	  årets	  slut	  888	  stycken.	  En	  ökning	  
med	  43	  stycken.	  Samtidigt	  hade	  föreningen	  105	  stycken	  familjemedlemmar	  vid	  årets	  början,	  och	  vid	  
årets	  slut	  113	  stycken.	  	  	  



Föreningens	  inre	  verksamhet	  
Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  sex	  styrelsemöten	  samt	  ett	  konstituerande	  i	  samband	  med	  årsmötet.	  
Utöver	  detta	  har	  styrelsen	  haft	  en	  strategidag	  samt	  att	  det	  ordnats	  en	  funktionärsträff.	  

Ett	  strategidokument,	  Mot	  1000	  medlemmar	  och	  fler	  aktiva,	  för	  de	  kommande	  fem	  åren	  har	  tagits	  
fram	  som	  ska	  vara	  vägledande	  för	  föreningen	  och	  styrelsens	  arbete	  med	  det	  övergripande	  målet	  att	  
öka	  medlemsantal	  och	  antalet	  aktiva.	  Vision	  och	  mål	  har	  formulerats	  enligt	  följande:	  

Vision	  –	  UOF	  är	  den	  naturliga	  mötesplatsen	  för	  fågelintresserade	  i	  Uppland	  

Mål	  till	  2020:	  
•   Föreningen	  ska	  öka	  medlemsantalet	  samtidigt	  som	  gamla	  medlemmar	  är	  kvar	  i	  föreningen	  
•   Antalet	  föreningsaktiva	  funktionärer	  ska	  öka	  

Utåtriktad	  verksamhet	  och	  information	  
UOFs	  utåtriktade	  verksamhet	  sker	  i	  form	  av	  exkursioner	  och	  inneträffar	  samt	  information	  vid	  fyra	  
tillfällen;	  vinterfåglar	  in	  på	  knuten	  på	  Granngården;	  Fågelskådningensdag/Fågeltornskampen;	  
Stadsskogensdag	  och	  en	  julmarknad.	  Under	  2015	  genomfördes	  alla	  informations	  tillfällen	  men	  
julmarknaden	  byttes	  ut	  mot	  anordnande	  av	  föredrag	  med	  Brutus	  Östling.	  UOF	  ordnade	  också	  en	  
fågelkurs	  på	  Studiefrämjandet	  under	  hösten.	  

En	  inventering	  av	  tre	  våtmarker	  har	  genomförts	  åt	  Uppsala	  kommun.	  

Föreningen	  har	  en	  hemsida	  och	  en	  facebook	  sida	  som	  kontinuerligt	  uppdateras.	  

Under	  2015	  har	  totalt	  25	  exkursioner	  genomförts	  varav	  fyra	  för	  småfågelskådarna.	  Utöver	  detta	  har	  
även	  tre	  inneträffar	  ordnats.	  Sammanlagt	  har	  570	  personer	  deltagit	  i	  anordnade	  aktiviteter.	  Ett	  
föredrag	  har	  gjorts	  för	  ingenjörernas	  så	  kallade	  MiljÖl	  och	  en	  fågelmorgon	  tillsammans	  med	  Knivsta	  
naturskola.	  

UOF	  har	  synts	  i	  media	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  såsom	  vinterfågelräkning	  i	  januari,	  fågeltornskampen	  i	  
maj	  och	  i	  UNT	  TV	  i	  slutet	  på	  året	  för	  att	  prata	  fågelmatning.	  

Remisser/skrivelser	  
UOF	  har	  varit	  tillsammans	  med	  Stockholms	  Ornitologiska	  förening	  varit	  med	  i	  förarbetet	  till	  ett	  
domstolsbeslut	  om	  en	  tillfällig	  mellanlagring	  av	  material	  från	  bygget	  av	  förbifarten	  med	  tillhörande	  
hamn	  i	  Mälaren	  där	  den	  genomförda	  miljökonsekvensbeskrivningen	  var	  mycket	  svag.	  Svar	  har	  också	  
lämnats	  på	  remiss	  om	  skyddsjakt	  på	  skarv	  och	  gråhäger.	  

Ekonomi	  
Föreningen	  har	  god	  likviditet	  med	  203	  869	  kr	  i	  eget	  kapital	  samt	  92	  396	  kr	  i	  reserverade	  
projektmedel.	  Under	  året	  har	  delar	  av	  pengarna	  låsts	  på	  fasträntekonton	  på	  3-‐mån	  respektive	  2	  år.	  
Detta	  gav	  459	  kr	  i	  ränteintäkter.	  

Både	  intäkter	  och	  kostnader	  2015	  var	  något	  högre	  än	  föregående	  år.	  Medlemsavgifter,	  gåvor	  och	  
bidrag	  täcker	  knappt	  de	  löpande	  kostnaderna.	  För	  2014	  blev	  det	  minus	  9296	  kr.	  Den	  absolut	  största	  
kostnaden	  (165	  000	  kr)	  är	  tryckning	  och	  distribution	  av	  föreningens	  tidning	  FiU	  (kostnaden	  överstiger	  
de	  sammanlagda	  medlemsavgifterna).	  

	  Därutöver	  bedrivs	  ett	  antal	  projekt	  inom	  föreningen.	  Intäkter	  och	  kostnader	  för	  dessa	  projekt	  ligger	  
inte	  alltid	  i	  fas,	  varför	  det	  sammanlagda	  resultatet	  för	  projekten	  varierar	  mellan	  åren.	  För	  2015	  visade	  
projektdelen	  ett	  överskott	  på	  13	  098	  kr.	  	  

Sammantaget	  visar	  föreningen	  för	  år	  2015	  därför	  ett	  överskott	  på	  3	  802	  kr	  (motsvarande	  siffra	  för	  
2014	  var	  ett	  underskott	  på	  23	  558	  kr).	  	  
	  



Slutord	  
Styrelsens	  stora	  arbete	  under	  2015	  har	  varit	  att	  ta	  fram	  ett	  strategidokument	  för	  kommande	  fem	  
åren	  med	  målet	  att	  synliggöra	  föreningen	  mer	  och	  bli	  den	  självklara	  noden	  för	  fågelretareade	  
aktiviteter	  och	  frågor	  i	  Uppland.	  Funderingar	  på	  att	  göra	  ett	  tillägg	  i	  föreningens	  namn	  har	  påbörjats.	  	  

Ett	  försök	  att	  öka	  intresset	  för	  inventering	  kommer	  att	  påbörjas	  efter	  modell	  från	  SOF	  och	  inom	  
ramen	  för	  samarbetet	  med	  Uppsala	  kommun.	  
	  
	  
	  
Uppsala	  den	  16	  mars	  2015	  

	  

Jan	  Wärnbäck	  	   	   Patrick	  Fritzson	   	   Nina	  Janelm	  

Gunnar	  Ehrenrot	   	   Jon	  Hessman	   	   	   Martin	  Molin	  

Barbro	  de	  Jounge	   	   Per	  Johan	  Ulfendahl	   	   Petra	  Ögren	  


