VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2012

Medlemmar
2012 hade ÖgOF 421 medlemmar, varav 361 huvudmedlemmar och 60 familjemedlemmar.
Medlemsantalet har gått lite upp och ned under de senaste åren, men årets resultat innebär en
minskning jämfört med året före.
Sammanträden
Årsmötet hölls på Naturcentrum, Linköping den 4 mars. Efter de ordinarie förhandlingarna
delades Svanägget ut till Nicklas Strömberg. Nicklas har lagt ned mycket tid på ideellt arbete
med föreningens hemsida, som har blivit en viktig samlingsplats för östgötsk fågelskådning.
Mötet avslutades med att Juhani Vuorinen visade bilder och berättade om sina
ringmärkningsprojekt för kungsfiskare, strömstare, sparvuggla och pungmes. Årsmötet var ett
samarrangemang med Linköpings fågelklubb.
Styrelsen hade åtta ordinarie möten under året.
Inventeringar
ÖgOF samordnade riksinventeringen av rördrom & dvärgmås. Resultatet presenterades i
Vingspegeln 4/12. Kungsörnsinventeringen som ÖgOF driver på uppdrag av och med stöd
från länsstyrelsen fortsatte under 2012, om än med relativt begränsade insatser. Som en del av
svensk häckfågeltaxering har ÖgOF (på uppdrag av länsstyrelsen) deltagit i arbetet med fasta
standardrutter i landskapet.
Vingspegeln
Vingspegeln kom under året ut med fyra nummer på sammanlagt 130 sidor. Arbetet med
tidningen löpte utan större problem, och det var ingen brist på material. Leif Jern var ansvarig
utgivare och direktlänk mellan styrelsen och redaktionen. Elke Myrhede fungerade som
manusmottagare, medan Adam Bergner, Lars Gezelius och Marcus Nygårds stod för själva
tidningsskapandet.
Övriga händelser & aktiviteter
Föreningen har deltagit i Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård i Östergötland,
vilken haft två möten under året.
Landskapets miljömärkta artrally som ÖgOF finansierar gick av stapeln den 21 januari.
Sedvanligt avslutades tävlingen med mat och artgenomgång på Hemslöjden i Linköping.
Jan Wester deltog i SOF:s årsmöte i Söderhamn i april.

Vid invigningen av Naturum Tåkern i maj deltog föreningen under två dagar, och
företräddes då av Barbro Nordström och Leif Jern.
Adam Bergner representerade ÖgOF på ett seminarium om minskande
dykandspopulationer som hölls i Gryt 30 augusti. Arrangörer var Sveriges ornitologiska
förening, Svenska Jägareförbundet och Miljödepartementet.
Ordföranden presenterade föreningen på ett möte med Fågelföreningen i Norrköping i
september.
ÖgOF:s ringmärknings- och sträckräkningsverksamhet på Häradsskär pågick under
september och oktober, med ekonomiskt stöd från regionförbundet Östsam. Kjell Carlsson
presenterade projektet för Östsams styrelse i februari, i samband med en ansökan om medel
även för 2012-13 (vilket beviljades). Häradsskärskommittén, som organiserar projektet,
bestod av Claes Svedlindh, Claes Lundkvist, Adam Bergner och Kjell Carlsson. 25 personer
deltog i den månadslånga verksamheten. Höstens resultat presenteras i Vingspegeln 1/13.
Nuvarande projekt kommer att avslutas 2013.
Årets regionmöte med ÖgOF och landskapets lokalföreningar hölls på Naturum Tåkern 12
november.
I helgen 17-18 november genomförde landskapets skådare ett kommunrally, som
administrerades genom föreningens hemsida. Hela 114 skådare från nio kommuner deltog i
tävlingen.
Aktiviteten på hemsidan (www.ogof.se) var fortsatt god under 2012 – inte minst ventilerades
många på olika sätt fågelrelaterade frågor på hemsidans forum. Som tidigare kunde man via
hemsidan följa verksamheten på Häradsskär genom länkning till dagboksblad på Svalan.
Nicklas Strömberg arbetade med förbättringar av hemsidans byggnad, medan Johan Jensen,
Claes Nilsson, Johan Elfström och Lars Johansson stod för löpande uppdateringar. Lars
Johansson var styrelsens ansvarige för hemsidan.
Medialt var 2012 positivt för föreningen, inte minst i samband med SOF:s aktivitet
Vinterfåglar inpå knuten, då ordföranden deltog i inslag i Rapport, Östnytt och P4. Vid
ytterligare sju tillfällen under året har föreningen kommit till tals i P4, bland annat angående
naturvård & biologisk mångfald, eventuell avskjutning av kanadagäss i Mjölby samt
övervintrande flyttfåglar. Även i regional press har ÖgOF medverkat några gånger.
Föreningen har svarat på remisser, främst angående behovet av fortsatt utökat strandskydd
vid Sommen (vilket också tack och lov blev fallet, vilket inte var givet). Vi har också – i flera
fall i samarbete med SOF – kommenterat fågelaspekter på vindkraftsärenden.
Slutligen har vi under året tagit fram och beslutat om en resepolicy, samt fortsatt arbetet med
kommunfåglar – ett projekt som nu är redo att sjösättas.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se bifogad resultat- och balansräkning för detaljer.
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