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ÄNtligeN kuNde vi ha vår 50-års jubi-
leumsfest, ett år försenad på grund 
av pandemin. Den genomförde på 

kulturoasen i Håga By den 28:e augusti. 
Ett 40-tal personer kom till en fest som 
blev mycket lyckad. Tack alla ni som kom 
och gjorde vår jubileumskväll så trevlig. På 
festen delades priser ut till vinnare i vårt 
Jubileumsrally som gick av stapeln under 
2021. Under festen avnjöt vi mycket god 
mat som Boel Elvhammar Wåhlin ordnat, 
Boel är ny i styrelsen och bl.a. ansvarig för 
gruppen rapphönorna. Under och efter 
maten kunde vi se ett bildspel, samman-
ställt av Debora Arlt, med bilder på oss i 
föreningen och på fåglar. Det planerade 
halvdagsrallyt på förmiddagen regnade 
tyvärr bort, lite tråkigt för dem som anmält 
sig och i synnerhet för Samuel Persson som 

lagt ner jobb på arrangemanget. Vår kassör, Patrick Fritzon, har varit ett gott stöd 
under hela arrangemanget.

Innan själva Jubileumsfesten höll vi en extrastämma där vi godkände nya stadgar 
för föreningen. Våra nya stadgar innebär att vi har ett mycket närmare samarbete 
med BirdLife Sverige. Framöver så är UOF’s och BirdLife Sveriges medlemmar ge-
mensamma i Uppland, dvs man är automatiskt medlem i båda föreningarna om man 
går med i någon av dem, men man får bara de tidningar man prenumererar på. UOF 
kommer dock fortfarande att vara en egen förening med vår egen styrelse, vår egen 
ekonomi och vår egen tidning. Men vi kommer att kunna utnyttja de förenklande 
kansli- och administrationsfunktioner som BirdLife Sverige tagit fram, t ex ett bra 
medlemsregister och en förenklad hantering av medlemsavgifter. Det är också en 
demokratifråga att genomföra den här ändringen. Tidigare har personer som bor 
i Uppland och som endast är med i BirdLife Sverige, och inte i UOF, inte kunnat 
göra sin röst hörd på BirdLife Sveriges årsstämmor då det är regionalföreningarna 
som skickar representanter till årsmöten och dessa representater som röstar i alla 
val på dessa stämmor.

En trogen medlem i styrelsen, Gunnar Ehrenroth, gick tyvärr bort i augusti, och 
i Fåglar i Uppland nr 4 kommer en runa om vad Gunnar har betytt för vår förening. 

Slutligen så kan vi konstatera att vi har en klar brist på exkursionsledare inom 
föreningen, så är det någon som kan tänka sig vara intresserad av att vara detta får ni 
gärna kontakta mig på ulrik.lotberg@54u.se eller Samuel på samper97@gmail.com.

Och kom ihåg: fåglar är fantastiska! 

Ordföranden har ordet
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