VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR
ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2014

Medlemmar
2014 hade ÖgOF 417 medlemmar, varav 365 huvudmedlemmar och 52 familjemedlemmar,
vilket är en marginell minskning.

Möten
Årsmötet hölls tillsammans med Linköpings fågelklubb på Naturcentrum i Linköping 9 mars.
Efter de ordinarie förhandlingarna visade Adam Bergner bilder och berättade om fågelstudier
i sydöstra Spanien.
Styrelsen hade åtta ordinarie styrelsemöten under året, och dessutom hölls tre medlemsmöten:
Åke Lindström från Svensk fågeltaxering pratade om inventeringar på Naturcentrum i
Linköping 29/1, 10/2 hölls ett öppet möte om framtiden för föreningens verksamhet på
Häradsskär och vid ett kombinerat extra årsmöte/medlemsmöte i 1/12 pratade Jan-Eric
Hägerroth om illegal äggsamling. ÖgOF har också varit medarrangör i ett fågelföredrag med
Anders Wirdheim i Motala.

Inventeringar
Ingen riksinventering gjordes 2014; istället började ÖgOF förbereda den våtmarksinventering
som kommer att starta istället för riksinventeringarna. Som en del av svensk
häckfågeltaxering har föreningen (på uppdrag av länsstyrelsen) deltagit i arbetet med fasta
standardrutter i landskapet.

Vingspegeln
Vingspegeln kom under året ut med fyra nummer på sammanlagt 142 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, Magnus Bergvall var bildansvarig medan Adam Bergner, Daniel Johansson
och Lars Gezelius stod för själva tidningsskapandet.

Övriga händelser & aktiviteter
Det miljömärkta artrally (KRAV-rallyt) som ÖgOF finansierar gick av stapeln i januari.
Ordföranden representerade föreningen som föreläsare på Linköpings föreläsningsförening
10/3 samt på Tjust fågelklubbs årsmöte 13/3.

Kjell Carlsson (styrelserepresentant) och Jan Wester deltog i årsmöte för SOF BirdLife i
Kalmar i april.
Helgen 15-16/11 genomförde landskapets skådare ett kommunrally, som administrerades
genom föreningens hemsida. Hela 145 skådare från tio kommuner deltog i tävlingen.
Årets regionmöte med ÖgOF och landskapets lokalföreningar hölls i FiNk:s lokaler i
Norrköping 17 november.
Planering inför ett nytt projekt på Häradsskär tog fart. Arbetet sköts av ÖgOF:s
Häradsskärskommitté (HÄK 3) som utgörs av Adam Bergner, Ellen Hultman, Claes Nilsson,
Joakim Wallin och Kjell Carlsson. Under året drev HÄK 3 en studiecirkel om ringmärkning
med nio deltagare; kursen avslutades med fyra dagars ringmärkning på ön i slutet av oktober.
Föreningen har deltagit i Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård i Östergötland,
vilken haft två möten under året.
ÖgOF blev under 2014 medlemmar i Naturcentrum, vilket innebär att vi kommer att ha
bättre tillgång till dessa lokaler. Föreningen deltog i ett första rådsmöte på NC i november.
Pär Nilsson har som representant för ÖgOF varit suppleant i landskapets
viltförvaltningsdelegation.
Aktiviteten på hemsidan (www.ogof.se) – med forum, fotogalleri, notiser, krysstävlingar med
mera – var fortsatt god under 2014. Upptäckartävlingen återupplivades, och dessutom tillkom
en fågelbordskamp. Nicklas Strömberg arbetade med förbättringar av hemsidans byggnad,
medan Johan Jensen, Claes Nilsson och Lars Johansson stod för löpande uppdateringar. Lars
Johansson var styrelsens ansvarige för hemsidan.
I juni överklagade ÖgOF – tillsammans med LFK – den planerade anläggningen av
bebyggelse runt Södra dammen, Gärstad (i anknytning till bygget av växthuset Plantagonen).
Tyvärr avslog Länsstyrelsen överklagandet. Förberedelser för flera tunga remissvar/yttranden,
inte minst om vindkraftsärenden runt Bråviken, påbörjades också under hösten 2014.
Föreningens projekt om kommunfåglar har sjösatts på allvar, och många av landskapets
kommuner är med på tåget.
Nya, finjusterade stadgar antogs en första gång vid det extra årsmötet i december, för att
förbereda den organisationsutveckling som under flera år varit på gång, initierad av SOF
BirdLife.
Arbetet med guide till östgötska fågellokaler som drivs av medlemmar i LFK och ÖgOF
fortsatte. ÖgOF står som huvudman för produktionen.

Föreningen i media
Flera av ovanstående aktiviteter har gett genomslag i media. Kommunfåglarna gav upphov
till stora artiklar i Corren och NT. Under vintern intervjuades ordföranden i Sveriges Radio P4
om projektet att skrämma bort alla skarvar från Roxen (som inte blev av), och diskussionerna

om överklagan av bebyggelsen vid Plantagonen ledde till notiser i flera tidningar samt en
helsida i Mera Linköping.

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