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Styrelsemöten, kommittéer och arbetsutskott 

Styrelsen har månatliga möten och har sedan förra årsmötet haft tio protokollförda sam-
manträden, inklusive en styrelsehelg för planering ute på Landsort. På grund av pandemin 
hölls fyra av tio möten digitalt via länk. 

Ett digitalt årsmöte ägde rum den 15 mars. 35 personer deltog via Skype. 

En styrelseledamot har avgått under året, Maria Strömberg kort efter att hon blivit invald vid 
årsmötet. 

Vid sidan om styrelsen har följande kommittéer och arbetsutskott bidragit: 

• Redaktionen som ansvarar för medlemstidningen Fåglar i Stockholmstrakten. Sam-
mankallande Eva Stenvång Lindqvist. 

• Fågelskyddskommittén som arbetar för skydd och bevarande av hotade fågelarter. Sam-
mankallande Sören Lindén. 

• Regionala rapportkommittén som sammanställer uppgifter om rapporterade fåglar. Ord-
förande och sammankallande Måns Grundsten (ny ordf från 2022 Anders Haglund). 

• Programkommittén som tar fram programmet med de aktiviteter som erbjuds medlemmar-
na. Mats Grahn tog under året över som programsekreterare. 

• Arbetsutskottet för Baltic Wings med fokus på styrning och uppföljning av Baltic Wings-
projektet. Arbetet har avslutats under året. Sammankallande Eva Johansson. 

• Webbredaktion - Jonas Myrenås tillsammans med Pelle Odebrant 

Mycket av styrelsens arbete drivs via arbetsgrupper, till exempel projekten Årets art och 
Backsvala.  

Via ett upprop i Fisten efter fler medlemmar som ville engagera sig i föreningen anmälde sig 
tre personer varav en tog på sig att projektleda StOFs deltagande i trädgårdsmässan 2022 och 
en annan kommer av vara behjälplig i backsvaleprojektet. 

Jan Kulin Suppleant

Per Melin Suppleant
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Valberedning 

 
Programkommittén 

 

Regionala rapportkommittén 

2021-03-15—2022-03-14

Kerstin Nordenadler Sammankallande

Mova Hebert

Lars Berglund

2021-01-01—12-31

Mattias Ödevidh Programsekreterare t.o.m. april

Mats Grahn Programsekreterare fr.o.m. april

Kerstin Nordenadler

Lasse Berglund

Per Helgesson

2021-01-01—12-31

Måns Grundsten Ordförande och sammankallande

Anders Haglund

Ulf Johansson

Sebbe Nilsson

Thomas Strid

Johan Wallin

Niklas Westermark
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Medlemsantal 

Vid årets utgång fanns det enligt BirdLifes register 3097 betalande medlemmar, varav 2634 
var fullbetalande,  432 familjemedlemmar (FM) och 31 var ungdomsmedlemmar (UM). Det 
är en ökning med 68 stycken från 2020 års medlemsantal på 3029 medlemmar. År 2019 hade 
föreningen 3036 medlemmar och 2018 uppgick totala antalet medlemmar till 2929. Vi har en 
sakta uppåtgående trend. 

Ekonomisammanfattning  

Året gick med ett överskott på 150 000 om vi bara ser till huvudverksamheten, jämfört med 
ett budgeterat överskott på cirka 26 000. Anledningen till överskottet är att styrelsen har hållit 
igen på en rad kostnader för att kompensera för kostnaderna i Baltic Wings-projektet, som 
under 2021 genererade ett underskott på 246 000 kr. Några ytterligare kostnader för Baltic 
Wings räknar vi inte med i fortsättningen förutom en räntekostnad. Vår resterande skuld till 
BirdLife Sverige pga Baltic Wings är 600 000 efter verksamhetsåret. Vi planerar att göra en 
återbetalning på 200 000 i början av 2022. En glädjande sak är dock att Region Stockholm 
bidrog med ytterligare 69 000 i medfinansiering efter godkänd slutrapport i december. 

Exkursionsverksamheten har kommit igång igen under hösten, efter en paus pga pandemin. 
Fem resor kunde genomföras, tillsammans med många endagsexkursioner. 

Fisten har haft en viss ökning i kostnaderna för distribution, medan tryckkostnaderna har varit 
oförändrade under året. 

 
Naturvårdsfonden 

Inga ansökningar har kommit in och inga pengar har betalats ut från Ulo Ignats fond under 
året. En ansökan om medel till fågelmatning inkom från Fysingen och beviljades med 2000 
SEK. Ett bidrag på 10 000 SEK betalades ut till Landsorts Fågelstation. Landsorts Fågelsta-
tion har även stöttats ekonomiskt med några annonser i Fisten. 

Tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten 

Fokus i föreningens verksamhet ligger sedan årsmötet 2020 på kärnverksamheterna: pro-
gramverksamheten, fågelskyddsarbetet och Fåglar i Stockholmstrakten, FiSt. Det har för tid-
skriftens del inneburit att den kommit ut med planerade fyra nummer, trots det ekonomiska 
läget. Det sammanlagda sidantalet var 328.  
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Tidskriften produceras utifrån den policy som StOF:s styrelse antog 2010. Policyn revider-
ades på några mindre punkter 2021 och fastställdes av styrelsen 15 december.  

Arbetet med tidskriften har i vanlig ordning skett helt ideellt. Redaktionen som helhet presen-
teras på sidan 2. Ansvarig utgivare har varit föreningens ordförande Eva Johansson.  

Under hösten beslöt styrelsen i samråd med redaktionen om en ny annonsprislista från och 
med 2022; annonspriserna höjs generellt med 10 procent (avrundat) och mängdrabatten ”4 
annonser till priset av 3” tas bort. Vår formgivare Paolo Sangregorio har fungerat som kon-
taktperson gentemot annonsörerna.   

Varje lokalförening har en FiSt-korrespondent. JOK:s korrespondent Bengt Sundberg 
efterträddes till nr 1 2021 av Ingrid Stenman och MOF:s korrespondent Kjell Häggvik till nr 3 
av Gabriella Ekström. Flera korrespondenter har under året medverkat med bidrag. Samar-
betet med Natursidan.se fortsatte. Glädjande nog har även i år en rad spontana läsarbidrag 
inkommit, både när det gäller idéer, artiklar, notiser och bilder.  

Den layout som tidskriften ges tack vare vår grafiska formgivare Paolo Sangregorio är fortsatt 
mycket uppskattad.  

Information från styrelsen om viktiga beslut har getts i varje nummer. Förutom detta ”fasta” 
inslag tillställdes medlemmarna i nummer 2 2021 en utförlig redogörelse för turerna i Baltic 
Wings-projektet.  

Redaktören har haft ett löpande och nära samarbete med framför allt ordföranden och har som 
adjungerad deltagit i flera styrelsemöten samt styrelsekonferensen på Landsort.   

Under 2021 gjorde vi i samarbete med styrelsen en stor redaktionell satsning kring Årets art 
(östersjötruten) – ett led i att lyfta fram föreningens fågelskyddsarbete (en av kärnverk-
samheterna) på bästa möjliga sätt. Satsningen fick ett mycket positivt mottagande och pub-
liciteten ledde av allt att döma till en bättre rapportering – framför allt av häckningskriterier. 
En motsvarande satsning gjordes kring häckfågelinventeringen i Nationalstadsparken, som vi 
hoppas och tror ökade intresset för att medverka med rapporter därifrån.  

Ett nytt inslag lanserades: ”Bakom bilden”, som tills vidare återkommer i varje nummer.  

I sedvanlig ordning har den årliga fågelrapporten avseende föregående år publicerats i samar-
bete med den regionala rapportkommittén, Rrk. 

I september hade redaktionen för sjätte gången en planeringskonferens. Utöver konferensen 
har tre redaktionsmöten hållits under året, varav ett digitalt och ett utomhus.  

Tidskriften är föreningens viktigaste kanal till medlemmarna, då den når samtliga. Med tanke 
på att StOF har ett stort antal passiva medlemmar, och inte alla följer föreningen på Facebook 
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eller via hemsidan, tror vi att FiSt spelar en viktig roll för viljan att fortsätta vara medlem i 
StOF.  

Fågelskyddskommittén och naturvård 

Backsvala 

Projekt Backsvala har fortsatt för sjunde året. Ansvarig för projektet har under året varit Per 
Claesson, styrelseledamot och ledamot av Fågelskyddskommittén. 

Kartläggningen av backsvalehäckningar i grustag och bergtäkter i Stockholmsområdet har 
under året fortsatt med förtjänstfull hjälp av flera inventerare. Täktoperatörerna har överlag 
visat sig samarbetsvilliga och inställda på att skydda backsvalehäckningar i sin verksamhet. 
Antalet aktiva täkter fortsätter dock att minska och i takt med det antalet backsvalekolonier. 
Även antalet bohål i kvarvarande kolonier minskar. Om även det är en bestående trend åter-
står att se.  

Runt sekelskiftet fanns det 35-40 häcklokaler för backsvala i länet och idag återstår 11 kända 
lokaler. Glädjande nog har projektet hittat en ny lokal i NCC:s verksamhet vid Löt i Vallentu-
na kommun. Backsvalornas situation i vårt område är ansträngd. Arten är numera även rödlis-
tad som sårbar. Arbetet med att bevara backsvalan som häckfågel är därför viktigare än nå-
gonsin och för att lyckas har projektet under året inlett samarbeten med nya aktörer för att till-
skapa nya backsvalebranter. Längst har diskussionerna kommit med Sörab där en kartläggn-
ing av en lämplig plats för en backsvalebrant i stenmjöl har genomförts vid Hagby Ekopark. 
Projektets förhoppning är att branten kommer att uppföras inför kommande häckningssäsong. 

Skyddsjakt 

Liksom tidigare år har vi bevakat inkomna ansökningar om skyddsjakt gällande skarv till 
länsstyrelsen. Eftersom länsstyrelsen inte längre ber oss om remissyttranden, skickar vi enbart 
in våra åsikter i de ärenden som vi anser är mest felaktiga ur fågelskyddssynpunkt. 

Vad gäller vitkindad gås och kanadagås behöver de som vill skjuta dessa inte längre ansöka 
om skyddsjakt hos länsstyrelsen, eftersom det nu för dessa arter är tillåtet med skyddsjakt på 
enskilt initiativ. 

Länsstyrelsen beviljade skyddsjakt på fisktärna vid Drottningholms slott precis som år 2018, 
2019 och 2020. Slottets vaktstyrka är rädda för tärnorna och länsstyrelsen beviljade tillstånd 
till skyddsjakt genom att tillåta att samtliga bon och ägg fick tas bort, där tärnorna häckar nära 
slottet. 

På Mörkö gav länsstyrelsen tillstånd till skyddsjakt på 10 tranor och 10 sångsvanar. 
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Därtill har riksdagen infört en ny form av skyddsjakt - skyddsjakt på enskilt initiativ - vilket 
innebär att markägaren har rätt att själv bedöma om trana, sångsvan, kanadagås, vitkindad gås 
och storskarv orsakar eller kan tänkas orsaka allvarlig skada. I denna jakt får markägaren 
skjuta hur många av dessa fåglar som markägaren vill. Det finns varken antalsbegränsning 
eller skyldighet att rapportera antal skjutna fåglar. 

En ansökan från Håtö fiskevårdsförening, om skyddsjakt på gråhäger i en skärgårdsvik, av-
slogs av länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog även 2020 skyddsjakt på gråhäger vid en fiskod-
ling, och lät där uppföra ett lågt elstängsel som framgångsrikt hindrade hägrar att komma åt 
fiskodlingen. Det här visar att det går att undvika problem även utan att fåglarna dödas. Vi ser 
positivt på länsstyrelsens lösning i det här fallet. 

Elva ansökningar om skyddsjakt på skarv inkom till länsstyrelsen. Bland de mer uppseende-
väckande var två omfattande ansökningar om oljering (dödande av ägg). Yrkesfiskarnas före-
ning stod som tidigare år för de mest radikala önskemålen. Oljering i kolonier i södra skärgår-
den och omfattande skjutjakt. Länsstyrelsen avslog oljeringen. 

Den andra stora skyddsjakten var den oljering som beviljades i den stora kolonin vid södra 
Ljusterö. 7700 ägg med sitt levande innehåll dödades. Det utfördes vid tre tillfällen med re-
sultat att hela kolonin på tusentals fåglar övergav kolonin. Var dessa fåglar kommer att häcka 
får vi se nu under 2022. StOF har under många år påpekat för länsstyrelsen att det är för oss 
välkänt sedan tidigare, att kraftig störning leder till att häckande skarvar överger kolonin. 

Vi har även framfört till länsstyrelsen att hänsyn måste tas till de fåglar som häckar i och vid 
skarvkolonier när man beviljar skyddsjakt på skarv. Den berguvhäckning i en av kolonierna 
där skyddsjakt bedrivs har inte lyckats med sin häckning sedan skyddsjakten inleddes 2020. 

Ekosystembaserad förvaltning av Stockholms skärgård 

I detta flerårsprojekt, styrt av Havs- och Vattenmyndigheten och Stockholms läns Länsstyrel-
se, representeras StOF av personer från styrelsen och fågelskyddskommittén. Projektet syftar 
till att all verksamhet som sker i skärgårdsmiljön ska ske efter de ekologiska förutsättningar 
som finns. Föreningens representanter deltar i den grupp som arbetar med naturskydd i skär-
gården. 

Uppvaktning av länsstyrelsen angående behov av uppdatering av fågelskyddsområden 

Kontakt har tagits med länsstyrelsen för att försöka få till stånd en samverkan kring uppdate-
ring av Stockholms skärgårds fågelskyddsområden. Det finns ett behov av att se över befintli-
ga fågelskyddsområden då vissa områden med skydd inte längre har några häckande fåglar 
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och andra områden där mycket fågel finns skulle behöva ett bättre skydd. Detta var tredje 
gången i ordningen StOF tog initiativ till en sådan justering. Länsstyrelsen svarade att de för 
tillfället inte har några resurser för detta eftersom de arbetar med att kartlägga IBA-områden 
(Important Bird Areas) i skärgården.  

Programkommittén - sammankomster och exkursioner 

Programkommittén har under 2021 bestått av Lasse Berglund, Per Helgesson, Kerstin Norde-
nadler och Mats Grahn som i början av året ersatte Mattias Ödevidh som tidigare var progra-
mansvarig i styrelsen. Mats Grahn har varit styrelsens representant och sammankallande i 
gruppen. Pelle Odebrant har varit innekvällsansvarig men inte ingått i programkommittén. 

Totalt har programkommittén haft fem möten under året. Majoriteten av dessa möten har skett 
som fysiska möten. Programkommitténs huvudsakliga arbete har utförts vid sidan av dessa 
möten och bestått i att färdigställa vårprogrammet och höstprogrammet. Föreningens program 
har publicerats i tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten samt på webbplatsen stof.nu. Vissa 
programpunkter har även annonserats ut en extra gång via Facebook. 

Programkommittén har under 2021 dessutom arbetat med att uppdatera "Riktlinjerna för re-
seledare" som nu har bytt namn till "Reseledarguiden".  

En exkursionsledarträff anordnades i november för föreningens samtliga ledare av exkursion-
er och resor. Tanken var att utbyta erfarenheter och diskutera hur vi kan förbättra pro-
gramverksamheten samt att berätta om programkommitténs arbete. Tjugo personer sam-
manstrålade och många intressanta förslag på nya resmål kom upp. 

Efter beslut i styrelsen ställdes de flesta av vårprogrammets aktiviteter in på grund av pan-
demin. 

Höstprogrammets aktiviteter genomfördes som planerat, men Mörköexkursionen ställdes in 
pga regn. 

Programkommittén har även förnyat avtalen med två av de tre biluthyrningsfirmor som 
föreningen som regel använder sig av. 

Programverksamheten allmänt 

Vår- och höstprogrammet innehöll 76 planerade aktiviteter tillsammans - i snitt en och en halv 
aktivitet i veckan. Som mest deltog 60 respektive 57 deltagare samtidigt i föreningens ak-
tiviteter. Dessa höga deltagarantal uppnåddes innan pandemin satte fart.  

På grund av coronaviruset/covid-19 och de restriktioner som regeringen och myndigheter ut-
färdat har många av föreningens programpunkter fått ställas in under 2021. Beslut om att stäl-
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la in en aktivitet har skett i samråd mellan exkursionsledarna, programkommittén och vid be-
hov även styrelsen. Information om att en aktivitet har blivit inställd har främst förmedlats via 
webbplatsen stof.nu, i förekommande fall även genom e-post eller telefonsamtal till deltagare 
som hunnit anmäla sig innan programpunkten ställdes in. 

Vårprogrammet  

Vårprogrammet 2021 sträckte sig mellan 1 januari till 5 augusti och innehöll totalt 53 olika 
planerade aktiviteter plus två innekvällar. Flera av dessa aktiviteter planerades i samarbete 
med lokala fågelföreningar samt nätverket Rapphönan. 

Ur vårprogrammet genomfördes endast Stockholmskrysset i slutet av januari med ett nytt och 
uppskattat Coronasäkert upplägg. De tävlande lagen transporterade sig till en lämplig fågel-
lokal som sedan bara fick utforskas per fot. Avrapportering och sammanställning av observa-
tionerna skedde digitalt via zoom.  

Höstprogrammet 

Höstprogrammet sträckte sig mellan 4 juli till 12 december 2021 och innehöll totalt 27 ak-
tiviteter, flera av aktiviteterna skedde i samarbete med lokala fågelföreningar. Av dessa 27 
programpunkter var fem flerdagsexkursioner, 19 endagsexkursioner och tre innekvällar. Den 
planerade tvådagarsexkursionen på Landsort blev istället en endagsutflykt. 

Sju av föreningens helt egna endagsexkursioner, fyra flerdagsexkursioner samt tre innekvällar 
genomfördes som planerat. Utöver detta genomfördes ett stort antal endagsexkursioner i 
samarbete med de lokala fågelföreningarna. 

Några exempel på endagsexkursioner från höstprogrammet som genomfördes var: Hjäl-
staviken - en dagstur till Stockholmstraktens bästa fågelsjö, Sensommarmorgon vid Åges-
tasjön, Europeiska fågelskådardagen - EuroBirdwatch (denna aktivitet samlade för övrigt flera 
lokala fågelföreningar samt kunniga skådare och skulle därför kunna räknas som flera pro-
grampunkter), Sträckande fåglar och tättingar i Södra Nationalstadsparken, Södra Södertörn 
samt Övervintrande fåglar vid Erstavik.  

Kammarkollegiets resegarantibelopp 
Under året har föreningen haft ett oförändrat resegarantibelopp som Kammarkollegiet begärt 
för vår exkursionsverksamhet. Beloppet är nu 50.000 SEK. Vi avvaktar ett nytt beslut från 
Kammarkollegiet och eventuellt kommer garantisumman att behöva höjas med ytterligare 
50.000 SEK. Det beror på att det måste finnas täckning för alla resenärer som är ute samtidigt 
och vissa flerdagsexkursioner går även omlott tidsmässigt. 
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Ungdomsverksamheten 

2021 har varit ett fortsatt dåligt år vad gäller ungdomsverksamheten. Även här har pandemin 
haft en påverkan och begränsat möjligheterna. Planer finns fortfarande på att försöka upprätta 
ett samarbete med Naturens Hus och Landsort kring barn/ungdomar och ringmärkning. 
Förhoppningsvis kan det startas upp under senare delen av 2022. 

Årets art 
Under 2021 inledde förening sitt nya projekt årets art. Tanken med projektet är att knyta ihop 
föreningens olika delar och samtidigt försöka få ökad kunskap om en art som är av speciellt 
intresse för rapportområdet. Arten för året var Östersjötrut vars i princip hela världspopulation 
är knuten till Stockholmsområdet. 

Styrelsen hade planerat ett antal aktiviteter under året, men i pandemins spår fick planerade 
exkursioner och takvandringar ställas in. I tider av fysisk distansering fick Fist bli den naturli-
ga källan till kunskap om Östersjötruten. Under året fick vi i tidningen lära oss om artens 
häckningskriterier, uppmanades att spana efter färgmärkta individer och att trutarna på 
Fjäderholmarna valt att häcka där beroende på den omfattande färjetrafiken. Vi fick också föl-
ja de sändarförsedda och av föreningens medlemmar namngivna trutarna Gulliver och Magel-
lan, om deras flyttvägar och förehavanden i Stockholm under sommarmånaderna. Styrelsen 
har också under slutet av verksamhetsåret tagit beslut om en ny årets art för 2022 som kom-
mer att tillkännages i årets första Fist.  

Möten och aktiviteter med andra parter 

BirdLife Sverige 

Tre representanter från styrelsen medverkade på BirdLifes digitala riksstämma den 23-25 
april. Vi var även representerade på BirdLifes digitala landsdelsmöte den 13-14 november. 

Ökad samverkan med de lokala fågelföreningarna 

Under året har ett arbete inletts för att öka samverkan med de lokala föreningarna inom vår 
region. Tanken med samverkan är att bättre kunna hjälpas åt i samband med exploater-
ingsärenden, utbyta erfarenheter och kanske driva gemensamma projekt ihop. Med anledning 
av pandemin och att det därigenom varit svårt att träffas fysiskt har inte samverkan kommit 
igång som planerat under 2021. StOF medverkade i alla fall på Fysingedagen den 12 sep-
tember. 

Aktiviteter i samverkan med andra föreningar 
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Pandemiläget och att naturskyddsföreningens Stockholmskrets bytte ordförande under året 
fick till följd att den planerade gemensamma aktiviteten mellan föreningarna på fågelskådnin-
gens dag inte blev av.  

En digital hearing om Stockholms Stads åtgärdsplan för biologisk mångfald anordnades till-
sammans med Södertörns fågelklubb. 

StOF har stöttat föreningen Ekoparkens inventering av nationalstadsparkens fåglar. Inven-
teringen har pågått under hela 2021 och ett flertal av StOFs medlemmar har hjälpt till att in-
ventera och rapportera. Inventeringen kommer att fortgå även under 2022. 

Skapa plattformar som underlättar för medlemmar att träffas och 

skåda tillsammans 

I december hade band-appen för StOFs medlemmar “Nu skådar vi – Häng på!” premiär. 
Tanken med appen är att den som planerar att att ge sig ut och skåda och vill ha sällskap av 
fler skådare kan meddela detta i appen. Det är ingen som åter sig att vara guide utan alla träf-
fas på lika villkor för att ha trevligt och skåda tillsammans. 

Förberedelser för att bli med i Kedjan 

Styrelsen tog i början av året ett beslut om att inleda ett anslutningsförfarande till “Kedjan”. 

Kedjan är ett projekt initierat av Bird Life, som avser att knyta ihop landets fågelföreningar, 
där de regionala föreningarna formellt blir en del av moderföreningen Bird Life. Beslut om 
kedjan togs på Bird Lifes årsstämma 2011, sedan dess har sex regionalföreningar anslutit. 
Kedjan innebär rent praktiskt att alla som är medlemmar i BirdLife och bor inom Stockholms 
län, automatiskt blir medlemmar i StOF och vice versa. För att genomföra en anslutning till 
kedjan hade det därför krävts ändringar av StOF:s stagar, vilket krävt två på varandra följande 
stämmobeslut. 

Styrelsen valde att att hämta in synpunkter på Kedjan via ett internt remissförfarande bland 
aktiva personer i föreningen, innan frågan skulle lyftas på en eventuell extrastämma under 
hösten. Synpunkterna som kom in till styrelsen var övervägande emot en anslutning till ked-
jan och styrelsen beslutade därför att avsluta arbetet för en anslutning. 
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Publicering av ny hemsida på bättre plattform 

Hemsidan har under året administrerats av Jonas Myrenås med stöd av Pelle Odebrant för 
mindre justeringar. En ny hemsida var på plats tidigt under året och styrelsen hoppas att ni 
medlemmar upplever den som mer användarvänlig. 

Baltic Wings 

Projektet avslutades formellt den sista december 2020 och år 2021 har enbart handlat om slu-
trapportering och dokumentation. Den projektledare drev projektet på slutet, anställdes som 
konsult för att slutföra rapporteringen. Slutredovisningen skickades in till EU-kontoret den 30 
april. Den sista utbetalningen av godkända kostnader för andra halvåret 2020, betalades ut 
från EU-kontoret i oktober. 

Inom ramen för projektet har StOF byggt en ny fågelplattform på Utö, satt upp informations-
skyltar i skärgården med beskrivning av naturmiljön, dess fåglar och flyttvägarna upp genom 
Östersjön, tryckt upp artlistor, kartor med fågellokaler samt färdiga resepaket med förslag på 
boenden och bra fågelskådning. Två filmer har publicerats, en om fågelskådning i Stockholms 
skärgård i syfte att visas på bland annat färjeterminaler samt en om fåglar i övrigt i regionen. 
Planen är att några utav dessa resor även ska arrangeras och erbjudas till StOFs medlemmar.  
För att locka utländska besökare till centrala Östersjöområdet har det även tagits fram en 
gemensam film som visar miljöer för fågelskådning hos alla partners: på Åland, Gotland, i 
Stockholm och Lettland. Denna film i kombination med färdiga paketresor med boende och 
guidning skall förhoppningsvis fungera som en aptitretare för fågelskådande turister när 
gränserna öppnas åter.  För att ta del av det som producerats inom projektet hänvisas till hem-
sidan www.balticwings.org. 

De missöden som inträffade under den första projektledningen har dock inneburit en stor för-
lust för föreningen. Slutnotan landade på 1,7 miljoner, jämfört med budgeterade 450 000 
SEK. Ett likviditetslån på två miljoner kronor från vår moderförening Bird Life Sverige har 
gjort att verksamheten för StOF och Baltic Wings har kunnat fortgå som planerat. Återbetal-
ning av lånet har påbörjas under 2021 och skulden var vid årsskiftet 600 000 SEK. Det beräk-
nas därmed ta ytterligare några år, fram till 2024-25 innan föreningens ekonomi är helt 
återupprättad. 

De lärdomar som styrelsen dragit av Baltic Wings-projektet är att: 

- ett projekt av den storleken, med en budget på över 7 miljoner kräver professionell projek-
tledning  

- ett projekt av den storleken kräver en upparbetad organisation med mer resurser av typ 
‘back office’ för administration, ekonomisk redovisning m.m. och lämpar sig inte för en 
liten ideell förening 
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- personer som anlitas för att driva projekt ska helst vara externa och inte ingå i styrelsen 

- det krävs fastställda rutiner för ekonomistyrning innehållande bland annat en attestordning. 

En nytt styrdokument mot oegentligheter som även innehåller en attestordning har tagits fram 
av styrelsen och beslutats under året. 

 
Slutord 

Trots pandemin och arbetet med att på bästa sätt försöka slutföra Baltic Wings-projektet har 
det ändå varit ett positivt år. Föreningen har kommit ur det ansträngande EU-projektet och har 
återtagit kontrollen över föreningens ekonomi. Programverksamheten är igång som vanligt 
igen med många attraktiva aktiviteter och vi har ökat i medlemsantal. 

Samarbetet i styrelsen och mellan föreningens olika utskott har varit god och det finns massor 
med goda idéer kring föreningens framtida utveckling.  

FiSt-redaktionen har som vanligt gjort ett fenomenalt jobb och publicerat fina, inspirerande 
och innehållsrika tidningar.  

Tack alla, ingen nämnd och ingen glömd som har bidragit och medverkat under detta år. 

 
Stockholm i mars 2022 

Mats Grahn Eva Johansson Stigbjörn Olofsson 

Anders Lennartsson Marie Björklund Caroline Sjöström 

Jan Boije Pelle Odenbrant Per Claesson 

Ian Henshaw
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