Föreningens årsmöte gick av stapeln den 16 mars på Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet. Drygt fyrtiofem
medlemmar var på plats för att få en inblick i föreningens verksamhet och lyssna till Ulrik Lötbergs fascinerande föredrag om
skräntärnors och trutars förehavanden i Björns skärgård.

De aktiviteter som genomfördes i föreningen
under 2015 organiserades av sex så kallade verksamhetsgrupper: Fågelskydd och
inventering; Försäljning; Fåglar i Uppland;
Programgruppen; Ringmärkning CES och
Regionala rapportkommittén. Dessutom har
vi Rapphönan Uppland, som är ett fristående nätverk, men med klara kopplingar till
föreningen. Då grupperna presenterade sina
verksamheter blev det tydligt att alla gärna
skulle se att fler är med och engagerar sig.
Vägledande visioner och namnomröstning
Styrelsens stora arbete under 2015 har varit
att ta fram ett strategidokument, mot 1000
medlemmar och fler aktiva, för de kommande
fem åren, som ska vara vägledande för föreningens och styrelsens arbete. Följande vision
och mål har formulerats:
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.

Årsmöte

Redan nu har föreningen medvind, vilket
medlemsutvecklingen under 2015 visar. Vid
årets början hade föreningen 845 fullt betalande medlemmar och vid dess slut 888, en
uppgång med 43. Dessutom ökade antalet
familjemedlemmar från 105 till 113 under
året.

”

Redan nu har
föreningen medvind,
vilket medlemsutvecklingen visar.

”

Funderingar på att göra ett tillägg i föreningens namn har påbörjats (Läs mer om
omröstningen på sida 63, reds anmärkning.).
UOFs utåtriktade verksamhet sker i form
av exkursioner och inneträffar samt information om föreningen, speciellt vid fyra tillfällen:
”Vinterfåglar in på knuten” på Granngården; Fågelskådningens dag/Fågeltornskampen; Stadsskogens dag och en julmarknad.

Föreningen Dalbyviken fick årets naturvårdspris
2016 ÅRS NATURVÅRDSPRIS delades ut till Fören-

ingen Dalbyviken med följande motivering:
”För det arbete som lagts ned på att
väcka till liv ett slumrande naturområde och
återigen visa oss alla hur mycket den ideella
naturvården behövs för att skapa miljöer åt
bland annat fåglar. Det finns många vikar
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runt Mälaren, som likt Dalbyviken har en
nutidshistoria av kraftig igenväxning.
I ljuset av detta är arbetet, som Föreningen
Dalbyviken utfört, extra viktigt och har alla
möjligheter att tjäna som ett gott föredöme
för andra som vill engagera sig. Att skapa
goda förutsättningar för ett myller av liv är

2016

Vad händer i UOF?

Läs om föreningens framtid och visioner
Under 2015 genomfördes alla informationstillfällen utom julmarknaden, som ersattes av
ett föredrag av Brutus Östling. UOF ordnade
också, tillsammans med Studiefrämjandet, en
fågelkurs under hösten.
Lyckade aktiviteter i naturen och på nätet
Totalt genomfördes 25 exkursioner varav fyra
för Småfågelskådarna. Utöver dessa har även
tre inneträffar ordnats. Sammanlagt har 570
personer deltagit i våra aktiviteter. Dessutom
har ett föredrag hållits vid ingenjörernas så
kallade MiljÖl och en fågelmorgon genomförts tillsammans med Knivsta naturskola.
Aktiviteten på Facebook och hemsidan
har ökat avsevärt, och ett uppskattat nyhetsbrev har börjat publiceras på nätet.
UOF har tillsammans med Stockholms
Ornitologiska Förening varit med i förarbetet till ett domstolsbeslut om ett tillfälligt mellanlager för material från bygget
av Förbifart Stockholm med tillhörande
hamn i Mälaren, där den genomförda miljökonsekvensbeskrivningen var mycket svag.
Svar har också lämnats på remiss om skyddsjakt på skarv och gråhäger.
Föreningen hade vid årsskiftet god likviditet med 203 869 kr i eget kapital samt

”

”

Sammanlagt har
570 personer deltagit
i våra aktiviteter.

”

92 396 kr i reserverade projektmedel. Under
året var delar av pengarna låsta på fasträntekonton på 3 månader respektive 2 år. Detta
gav 459 kr i ränteintäkter. Både intäkter och
kostnader var 2015 något högre än föregående år. Medlemsavgifter, gåvor och bidrag
täckte inte helt de löpande kostnaderna.
Den absolut största utgiften (164 530 kr)
var tryckning och distribution av föreningens
tidning FiU.
Tillsammans med projektmedel visade
bokslutet för år 2015 ett överskott på 3 802
kr (motsvarande siffra för 2014 var ett underskott på 23 558 kr).

”

För det arbete som lagts ned på att väcka till liv ett slumrande naturområde
av stor betydelse, men minst lika viktigt är
att möjliggöra för allmänheten att komma ut
och uppleva detta. Härvidlag kan Dalbyviken
fungera som ett mycket bra exempel. UOF
vill, genom att tilldela Föreningen Dalbyviken
naturvårdspriset, visa på betydelsen av ideella
krafter och lyfta fram ett inspirerande exem-

pel på hur det verkligen går att göra skillnad
genom sitt engagemang.”

EXTRA GLÄDJANDE var att en kvinna, Fören-

ingen Dalbyvikens kassör Carina Kumlin, tog
emot priset. Det var första gången i dess drygt
30-åriga historia!
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