
Policy för Fåglar i Stockholmstrakten 
 
Fåglar i Stockholmstrakten utges av Stockholms Ornitologiska Förening (StOF), regionalförening till 
Sveriges Ornitologiska Förening (SOF).  
 
StOF är en ideell förening, som bl.a. har till uppgift att 
• främja utforskandet och skyddet av Stockholmstraktens fågelfauna och naturmiljö, 
• verka för att väcka och underhålla allmänhetens intresse för fågelfaunan och fåglarnas livsbetingelser, 
• skapa kontakt mellan föreningens medlemmar. 
 
Till föreningens verksamhetsområde hör bl.a. att  
• arbeta med fågelskyddsfrågor, 
• bistå myndigheter och organisationer inom sitt verksamhetsområde, 
• anordna sammankomster, exkursioner och kurser, 
• stimulera till ornitologiska undersökningar, 
• ge ut en tidskrift.  
 
Geografiskt omfattar verksamhetsområdet Stockholms län, med undantag av Norrtälje kommun (gäller 
från och med ordinarie årsmöte 2010). 
 
Utgångspunkten för tidskriftens policy är föreningens stadgar. 
 
Målgruppen är föreningens medlemmar, vilket innebär att tidskriften ska kunna läsas med behållning såväl 
av nybörjaren som den mer erfarna fågelskådaren.  
 
Tidskriftens syfte är, i enlighet med stadgarna, att  
• på ett intresseväckande sätt beskriva och följa fågellivet inom rapportområdet, 
• bidra till att öka målgruppens kunskap om fågellivet inom detta område,  
• spegla föreningens verksamhet, såväl inventerings- och fågelskyddsarbetet som medlemsverksamheten,  
• stimulera till ökat engagemang i föreningens verksamhet och locka nya medlemmar. 
 
Det geografiska område tidskriften bevakar sammanfaller med föreningens verksamhetsområde.   
 
Tidskriftens rättsliga grund är Tryckfrihetsförordningen. Tidskriften följer de pressetiska regler som 
antagits av Pressens samarbetsnämnd. 
 
Tidskriften finansieras huvudsakligen genom medlemsavgifter med tillskott av bl.a. annonsintäkter. 
Annonser som inte ligger i linje med föreningens verksamhetsområde accepteras inte.  
 
Ansvarig utgivare för tidskriften är föreningens ordförande.  
 
Tidskriftens redaktör utses av styrelsen. 
 
Tidskriften har en redaktion, som utses av redaktören och i möjligaste mån består av såväl män som 
kvinnor. Redaktionen bör bestå av minst fem personer, helst fler. Tidskriftens formgivare ingår normalt i 
redaktionen.  
 
Tidskriften utkommer med fyra nummer per år.  
 
Icke beställt material (förfrågningar, artikelidéer, förslag på notiser etc.) skickas till fist@stof.nu och tas 
omhand av redaktören.  
 
Redaktören beslutar om tidskriftens innehåll. I svårbedömda fall då det gäller hanteringen av insänt 
material (innehåll, omfattning, etc.) tar redaktören beslut i samråd med ansvarige utgivaren. 
 
Copyright för en artikel delas mellan tidskriften och författaren. Copyright för foton och teckningar tillhör 
fotografen/illustratören.  
 
Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera såväl beställt som insänt material.  
 
Denna policy är antagen av styrelsen för Stockholms Ornitologiska Förening 2010-03-17, §9. 
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