Rapport från årsmötet
och verksamhetsberättelse
för Upplands Ornitologiska
Förening 2016
DEN 15 MARS höll föreningen sitt årsmöte

i lokaler på Evolutionsbiologiskt centrum
i Uppsala. Efter årsmötesförhandlingarna
hölls ett spännande föredrag av Johan Träff
om halsbandsflugsnapparnas liv och göranden från att de lämnar holken till dess
att de inleder sin flyttning söderut. Cirka
30 engagerade medlemmar lät sig inspireras.
STYRELSEN HAR UNDER året haft sex ordinarie

styrelsemöten och ett konstituerande möte.
Det strategidokument som togs fram under 2015, Mot 1000 medlemmar och fler
aktiva, har varit vägledande för styrelsen
och uppföljning har skett under ett flertal
styrelsemöten.
Utöver styrelsens arbete har UOF sju
verksamhetsgrupper som alla bär upp
mycket av det arbete som görs. Dessa
grupper är: Fågelskydd och inventering,
försäljning, Fåglar i Uppland (redaktionen),
Programgruppen, Regionala rapportkommittéen, rRngmärkning CES och den fristående gruppen Rapphönan Uppland. Dessa
grupper erbjuder en palett av möjligheter
till fördjupat engagemang för fåglar och
folk. Alla som vill engagera sig mer är varmt
välkomna att höra av sig!
GLÄDJANDE NOG KAN konstateras att fören-

ingen fortsätter att utöka medlemsbasen.
Vid årets början hade föreningen 888
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Årsmöte

”

UOF har varit
exponerad i media vid
ett flertal tillfällen.

”

medlemmar och vid årets slut hade detta
ökat med 47 till 935 stycken. Samtidigt
hade föreningen 113 familjemedlemmar
vid årets början som vid årets slut hade
utökats till 158.
UOFs utåtriktade verksamhet sker
i form av exkursioner och inneträffar samt
informationsspridning vid ett antal tillfällen
såsom Vinterfåglar inpå knuten på Granngården i Uppsala, Fågelskådningens dag/
Fågeltornskampen samt Stadsskogens dag
i Uppsala. Under november genomfördes
ett fågelrace där vinnarna fick mottaga priser under den medlemsmiddag som hölls i
Uppsala i början på december.
MEDLEMSTIDNINGEN FÅGLAR I UPPLAND har som

vanligt kommit ut med 4 nummer, inklusive
den av Rrk sammanställda Fågelrapporten
för 2015 (nr 2). Föreningens hemsida och
facebooksida har en ökad aktivitet och fler
och fler hittar dit. Under året har även ett
mycket uppskattat nyhetsbrev skickats ut
vid fyra tillfällen.
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Vad händer i UOF?

Läs om föreningens framtid och visioner

Under 2016 har totalt 34 exkursioner
genomförts varav sex för vår barngrupp
Småfågelskådarna, och detta utgör en stor
ökning jämfört med föregående år. Därutöver har fyra inneträffar ordnats och två
vardera av fågelfika och skådarpub. Under
våren hölls en fågelkurs och en studiecirkel.
Totalt har ca 710 personer deltagit i anordnade aktiviteter.
UOF HAR VARIT exponerad i media vid ett

flertal tillfällen, till exempel vid vinterfågelräkningen i januari, Fågeltornskampen i maj
och i debatter om framtiden för Årike Fyris.
I fågelskyddsarbetet har ortolansparvsprojektet inom ramen för Lokala Naturvårdsbidraget (LONA) avslutats. Upplands
råkpopulation har inventerats och uppföljningsinventering har också skett av tre
restaurerade våtmarker.
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Under 2016 har totalt
34 exkursioner genomförts
varav sex för vår barngrupp
Småfågelskådarna, och detta
utgör en stor ökning jämfört
med föregående år.

”

FÖRENINGEN HAR GOD likviditet med 203 695

kr i eget kapital samt 187 714 kr i reserverade projektmedel. Under året har delar av
pengarna varit låsta på fasträntekonton på 2
år. Detta gav 4099 kr i ränteintäkter.
Intäkterna för 2016 var 6480 kr högre
än föregående år, bland annat tack vare fler
medlemmar. Dessutom var kostnaderna
2124 kr lägre för samma period. Sammantaget gav 2016 ett överskott på 2947 kr.
Glädjande är att kostnaden för föreningens
tidskrift blev lägre än föregående år.
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 2016 visade projektdelen
ett överskott på 83 317 kr.
Styrelsens stora arbete under 2016 har
varit att operationalisera strategin med
målet att synliggöra föreningen mer och bli
den självklara noden för fågelrelaterade aktiviteter och frågor i Uppland. Arbetet med
att ta fram ett tillägg till föreningens namn
har fortsatt och resultatet förutses kunna
presenteras på årsmötet 2018. En tydligare
satsning på barn- och ungdomsinriktade
exkursioner planeras också.
Hälsningar från styrelsen,
Jan Wärnbäck,
ordförande
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