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Det blev en del omstuvningar i styrel-
sen då Petra Ögren och Per-Johan 
Ulfvendal slutat respektive avsagt 

sig omval. Nyvalda blev då Samuel Pers-
son, Kenneth Pless, Per-Åke Södersten och 
Lynx Beverskog. Bo Tallmark avslutade efter 
många år sitt engagemang som revisor, ett 
stort tack till Bo för ditt engagemang. Även 
Hanna Liljebäck slutade som ansvarig för 
medlemsregistret, stort tack även till Hanna 
för en fantastisk insats.

Inget naturvårdspris delades ut på årsmö-

tet utan detta gjordes vid ett senare tillfälle 
(se separat notis).

Under året har styrelsen haft sex sty-
relsemöten samt ett konstituerande möte. 
Upplands fågelskådare har strukturerat 
föreningens verksamhet i ett antal verksam-
hetsgrupper. I grupperna ingår flera så kallade 
funktionärer som är de engagerade medlem-
mar som möjliggör hela föreningens existens. 
En funktionärsträff till Örskär genomfördes 
under hösten.

Efter förra årets minskning av medlems-

Rapport från
ÅRSMÖTET 2020

Årsmötet hölls med så få deltagare som möjligt och med säkerhetsavstånd.

Den 18 mars höll UOF Upplands fågelskådare ett komprimerat årsmöte på Evo-
lutionsbiologiskt centrum i Uppsala. Många hade hörsammat uppmaningen att 
tänka till innan man anslöt och totalt var runt 10 personer på plats. Endast de 
viktigaste punkterna avhandlades såsom val och ekonomi.
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antalet verkar det ha stabiliserats under 2019. 
Totalt hade föreningen under året 956 fullbe-
talande medlemmar och 53 familjemedlem-
mar att jämföras med 947 fullbetalande och 
161 familjemedlemmar 2018.  

UOFs utåtriktade verksamhet mot med-
lemmar och intresserade sker genom exkur-
sioner och inneträffar. Vid fyra tillfällen under 
året har föreningen spridit information. Dessa 
har gällt vinterfåglar inpå knuten på Grann-
gården; Fågelskådningens dag/Fågeltorns-
kampen; Stadsskogens dag samt ett tillfälle 
på Granngården i november. 

Föreningens hemsida och facebooksida 
har en ökad aktivitet och fler och fler hittar 
dit vilket lett till att vi har över 800 följare. 
Detta gör Facebook till en av våra viktigaste 
kanaler för att svara på frågor och informera 
om aktiviteter. 

Under 2019 har totalt 35 exkursioner 
inklusive fågelpubar genomförts plus fem 
exkursioner för barn – Småfågelskådarna. 
En studiekurs för ungdomar genomfördes 
under våren. Totalt har 590 personer deltagit 
i anordnade aktiviteter allt från årsmöte till 
vardagsvandringar.

UOF har synts i media vid ett flertal 
tillfällen bland annat i samband med en stor 
ansamling tranor utanför Månkarbo och 
när wilsonbeckasin, en ny art för Sverige, 
upptäcktes på ett hygge längs med Knypp-
lanvägen. 

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 skarvförvalt-
ningsplan. LONA-projektet om tornseglare 
fortsatte och tre restaurerade våtmarker har 
inventerats. Backsvala och berguv har in-
venterats under året och alla nattrutter och 
standardrutter genomförts.

Föreningen har god likviditet med 245 
442 kr i eget kapital och 213 688 kr i reser-
verade projektmedel.

Intäkterna för 2019 var 8 665 kr lägre än 
föregående år, beroende på lägre annonsintäk-
ter för FiU. Medlemsantalet var oförändrat.  
Kostnaderna för 2019 var 26 246 kr lägre än 
föregående år, då det inte fanns några kost-
nader för namnbyte. 

Sammantaget blev det ett underskott på 
9 769 kr i föreningens verksamhet, vilket 
var i linje med och förväntat i årets budget. 
Därutöver bedrivs ett antal projekt inom 
föreningen. Intäkter och kostnader för dessa 
projekt ligger inte alltid i fas, varför det sam-
manlagda resultatet för projekten varierar 
mellan åren. För 2019 visade projektdelen 
ett överskott på 60 415 kr.

Under 2019 har fokus varit på att få fler 
aktiva funktionärer. Samtidigt har flera nya 
inventeringsprojekt startats eller planerats 
gällande backsvala, berguv och tjäder.

Hälsningar från styrelsen genom ordförande 
Jan Wärnbäck


