Rapport från

årsmötet 2019
U

OF Upplands fågelskådares årsmöte
gick av stapeln den 20 mars på Evolutionsbiologiskt centrum i Uppsala.
Dryga fyrtiotalet närvarade och fick utöver
ett späckat årsmöte med en genomgång av
föreningens verksamhet och ekonomi lyssna
på ett mycket intressant föredrag om Alaskas
natur ackompanjerat med fantastiska bilder
allt levererat av Magnus Martinsson. Årets
naturvårdspris delades ut till Lars Fröjdlund
för hans engagemang för Upplands göktytor.
Under året har styrelsen haft sex styrelsemöten samt ett konstituerande möte.
Upplands fågelskådare har strukturerat
föreningens verksamhet i ett antal verksamhetsgrupper. I grupperna ingår flera så kallade
funktionärer som är de engagerade medlemmar som möjliggör hela föreningens existens.
Den positiva trenden vad gäller antalet
medlemmar avtog efter 2017 års satsning
på att få Upplands boende SOF medlemmar
att också gå med i UOF. 2018 var det 947
fullbetalande och 161 familjemedlemmar att
jämföra med de 1035 /156 medlemmarna vid
förra årets slut. Detta är en minskning med
7 procent.
UOF:s utåtriktade verksamhet mot
medlemmar och intresserad sker genom exkursioner och inneträffar. Vid fyra tillfällen
under året har föreningen spridit information:
vinterfåglar inpå knuten på Granngården;
Fågelskådningens dag/Fågeltornskampen,
Stadsskogens dag samt ett tillfälle på Granngården i november.
Föreningens hemsida och Facebooksida
har en ökad aktivitet, fler och fler hittar dit
vilket lett till att vi har nästan 800 följare,

100 fler än året innan. Detta gör Facebook
till en av våra viktigaste kanaler för att svara
på frågor och informera om aktiviteter.
Under 2018 har totalt 40 exkursioner
genomförts plus sex exkursioner för barn –
småfågelskådarna. Utöver detta har även fem
fågelpubar ordnats. En studiekurs för ungdomar genomfördes under våren. Totalt har 710
personer deltagit i anordnade aktiviteter allt
från årsmöte till vardagsvandringar.
UOF har synts i media vid ett flertal
tillfällen så som i skarvfrågan och efter upptäckten av rostsparven i Skutskär dagen innan
julafton.
Inom fågelskyddet har föreningen haft
möten med Länsstyrelsen för att prata om
fågelskydd. Vi är också representerade i den
grupp som Länsstyrelsen tillsatt runt skarvförvaltning i landskapet där vi också gett
synpunkter på ett utkast till skarvförvaltningsplan. Ett nytt LONA projekt (Lokal naturvårdssatsning) om tornseglare har startats och
tre restaurerade våtmarker har inventerats, av
vilken en också röjts från uppkommande sly.
Alla nattrutter och standardrutter har inte
inventerats under året.
Föreningen har god likviditet med 251
796 kr i eget kapital och 156 689 kr i reserverade projektmedel. Intäkterna för 2018 var
18 503 kr lägre än föregående år, till stor del
beroende på minskat medlemsantal. Kostnaderna i år var högre bland annat beroende av
namnbyte och ny logotyp.
Sammantaget blev det ett underskott på
27 350 kr i föreningens verksamhet, vilket
var i linje med och förväntat i årets budget.
Därutöver bedrivs ett antal projekt inom
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föreningen. Intäkter och kostnader för dessa
projekt ligger inte alltid i fas, varför det sammanlagda resultatet för projekten varierar
mellan åren. För 2018 visade projektdelen
ett överskott på 35 950 kr.
Styrelsens stora arbete under 2018 har
varit att fortsätta synliggöra föreningen mer

och bli den självklara noden för fågelrelaterade aktiviteter och frågor i Uppland. Arbetet
med nytt namn och logga har slutförts och
satsning på barn-och ungdomsinriktade exkursioner fortsätter.
Hälsningar från styrelsen genom ordförande!
Jan Wärnbäck

Lars Fröjdlund fick naturvårdspriset

L

F röjdlund tilldelades UOF
Upplands fågelskådares naturvårdspris
2019 med följande motivering:
Årets naturvårdspris tilldelas en person
som visat att man aldrig kan vara säker på
när eller hur fågelintresset drabbar en. Det
kan räcka med en holk på lantstället som
sedan sporrar nyfikenheten till att veta mer
om en art vilket i slutändan resulterar i ett
stort engagemang.
Pristagaren har på ett dedikerat och hängivet sätt, med ett inspirerande intresse och driv,
ars

samlat intresserade för att mer koordinerat
och systematiskt arbeta med att förbättra för
länets göktytor. Genom att söka pengar för
holkar, sätta upp, laga, rensa och kontrollera
har både kunskapen om och förutsättningarna
för göktytan förbättrats. Med sitt engagemang
för han arvet vidare från en lång tradition i
Uppland att jobba med just göktytor.
UOFs Naturvårdspris 2019 tilldelas Lars
Fröjdlund för sitt engagemang och sin passion
att göra det bättre för Upplands göktytor.
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