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ÅRSMÖTET 2007
UOFs årsmöte hölls den 20 mars 2007 i Evolutionsbiologiskt Centrum. Det var ca 40
personer som närvarade på mötet.

Ekonomin presenterades av vår kassör Peter Schmidt. Trots vikande medlemsantal så är
ekonomin god. En del besparingar har gjorts under året och fler kommer att göras under
2007. Blanda annat byter vi till ett billigare webbhotell.

Beslut som togs under mötet:
• Medlemsavgiften kommer att höjas till 170:-/år under 2008. Detta eftersom medlems-

avgiften inte har förändrats på många år trots ökande kostnader och ett vikande med-
lemsantal.

• Satsningar skall göras på att få upp medlemsantalet. Bland annat skall vi profilera oss
genom att vara mer aktiva utåt. Ett nytt reklamblad skall framtas av reaktionen.

• Styrelsen är intakt. Inga förändringar där.

UOF har under året tillsatt olika arbetsgrupper eftersom det blir väldigt mycket för få
personer att göra annars. En del fanns redan förut och en del nya har tillkommit. Dessa
arbetsgrupper presenterades sig och berättade om vilka som ingår i gruppen samt vad
deras arbetsuppgifter är. Grupperna är:
• Fågelskyddsgruppen som är mycket aktiv och svarar på remisser samt överklagar

olika beslut.
• Tornugglan som skall inventera fågeltorn samt plattformar i Uppland och ta fram

rekommendationer om hur dessa skall utformas.
• Inventeringsgruppen som skall hjälpa till med inventeringar i Uppland samt samordna

dessa. Bland annat tillsammans med Länsstyrelsen.
• Försäljningsgruppen som skall sälja olika material som böcker, T-shirts, kepsar osv

samt även sälja platser på vår hemsida och reklam i FiU.
• Redaktionen för FiU som skall ansvara för Fåglar i Uppland
• Hemsidan som skall ansvara för en ny hemsida och för skötsel av denna.
• Regionala rapportkommiten som ni säkert vet så ansvarar dessa för fågelrapporetringen.

Styrelsen vill att det skall tillsättas en redaktion även för hemsidan. Vi behöver fler perso-
ner till detta och om du är intresserad så kontakta Keith Bennett på
webmaster@uof.nu.

Alla arbetsgrupperna är självklart intresserade av att få fler som kan tänka sig att arbeta
med olika uppgifter. Är du intresserad så kontakta oss på
info@uof.nu.

För första gången på länge bjöd föreningen delegaterna på kaffe med tillhörande kaka som
tack för visat intresse.
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Avtackningar
Föreningen avtackade tre personer som efter mångårigt arbete avgick ur arbetsgrupperna.
Dessa var:

• Mats Edholm som efter 26 års arbete inom föreningens regionala rapportkommittén
under åren 1980-2006 samt i styrelsen under åren 1975-1996 nu slutade.

• Owe Rosengren som efter 16 års arbete inom föreningens regionala rapportkommittén
under åren 1990-2006 avgick.

• Joakim Djerf som har varit UOFs eminenta webbmaster under många år.

Jag vill ännu en gång varmt tacka dessa personer för deras engagemang för föreningens
bästa under åren.

UPP-X 2006
Föreningen delade ut en blomma samt ett pris till vinnaren i Upp-X 2006. Detta var Weine
Erlandsson som kom upp i totalt  247 arter av 261 sedda i Uppland under 2006. Priset
bestod av ett gratis medlemskap i föreningen under 2007. Vi gratulerar ännu en gång Weine
för denna enastående presentation och kan konstatera att han i år vid skrivandets stund
leder även Upp-X 2007 och förmodligen blir svårslagen om inte några lägger manken till.

Naturvårdspriset 2007
Naturvårdspriset tilldelades Fysingegruppen för deras gedigna engagemang i att restau-
rera Fysingen.

Juryns motivering löd:
”Med stora mängder kunnande, en-
gagemang och hårt arbete har en
grupp entusiaster arbetat med att
återskapa en av Upplands finaste
fågelsjöar. Tillsammans har de lyck-
ats engagera flera krafter, bland an-
nat kommunen, för att göra denna
miljö mer vänlig både mot fåglar
och mot människor. Det är med stort
intresse vi följer deras arbeten vid
sjön samt dess effekter och vi hop-
pas att UOFs naturvårdspris skall
sporra dem i deras fortsatta arbete.”
Priset består av 1000:- i kontanter
och en fågelmålning.

Jag vill ännu en gång tacka alla som närvarade på mötet och hoppas att fler vill komma på
nästa årsmöte

Tomas Kjelsson
Ordförande

Fysingegruppen får UOF:s naturvårdspris 2007. UOF
ordförande Tomas Kjelsson ger priset till (från vänster)
Olle Mauritzon, Ingemar Johansson och Lars-Gunnar
Bråvander. Foto: Mikael Malmaeus


