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Styrelsemöten och kommittéer  

Styrelsen har månatliga möten och har sedan förra årsmötet haft 11 protokollförda 

sammanträden, inklusive en styrelsehelg för planering på Landsort. Styrelsen har efter 

pandemin återgått till fysiska möten med möjligheten att delta via länk för den som av olika 

skäl inte kunnat ta sig till mötet. 

Ett fysiskt årsmöte ägde rum den 14 mars. Detta var det första fysiska årsmötet sedan 2019 

och 52 personer deltog. 

Vid sidan om styrelsen har följande kommittéer och arbetsutskott bidragit: 

• Redaktionen som ansvarar för medlemstidningen Fåglar i Stockholmstrakten. 

Redaktör och sammankallande Eva Stenvång Lindqvist. 

 

• Fågelskyddskommittén som arbetar för skydd och bevarande av hotade fågelarter. 

Sammankallande Sören Lindén. 

 

• Regionala rapportkommittén som sammanställer uppgifter om rapporterade fåglar. 

Ordförande och sammankallande Anders Haglund 

 

• Programkommittén som tar fram programmet med de aktiviteter som erbjuds 

medlemmarna. Programsekreterare under första halvåret Mats Grahn, därefter vakant. 

 

• Webbredaktionen – Dag Lanerfeldt, Jonas Myrenås och Anna Lotsander 

 

Valberedningen   Fågelskyddskommittén 

Kerstin Nordenadler    Sammankallande  Sören Lindén          Sammankallande 

Mova Hebert    Claes Kyrk 

Lars Berglund   Per Claesson  

    Beatrice Sundberg Ny 

    Pelle Odenbrant Ny 

    Ian Henshaw Ny 

Programkommittén 

2022-01-01 –12-31   Redaktionen 

Mats Grahn - Avgått under året  Eva Stenvång Lindqvist       Redaktör 

Kerstin Nordenadler   Erik Peurell 

Lars Berglund   Örjan Sjögren – Avgått under året 
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Per Helgesson – Avgått under året  Britt-Marie Seibold Ny 

Eva Karlsson Ny   Mats Gothnier 

Christina Lilja Ny   Maria Strömberg 

    Paolo Sangregorio 

    Mats Bråstedt 

      

  

 

Regionala rapportkommittén Ungdomskommittéen 

2022-01-01 – 12-31 2022-10-01 – 2023-03-14 

Anders Haglund, ordförande och sammankallande Adrian Trost 

Ulf Johansson Alfred Thorsson-Börd 

Johan Wallin 

Mathias Bergström Ny 

Niklas Westermark 

Thomas Strid  

Erik Wahlgren 

Malin Löfgren 

Micke Johansson        

  

Medlemsantal 

Vid årets utgång fanns det 3152 betalande medlemmar, varav 2670 fullbetalande, 437 

familjemedlemmar och 25 var ungdomsmedlemmar. Det är en ökning med 55 från 2021 års 

medlemsantal på 3097 medlemmar. År 2020 hade föreningen 3029 medlemmar. Under året 

fick föreningen 284 nya medlemmar. Föreningen förlorade samtidigt 229 medlemmar. 

Medlemsantalet fortsätter därmed att öka för tredje året i rad. Medelåldern bland föreningens 

medlemmar är 66 ½ år. 

 

Ekonomisammanfattning 

Året gick med ett överskott på̊ 158 000 kr, jämfört med ett budgeterat överskott på 200 000 

kr. Styrelsen har fortsatt att ha en stram hållning i ekonomiska frågor och hållit igen på̊ en del 

utgifter för att kompensera för kostnaderna i Baltic Wings-projektet. Detta kommer vi att få 
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leva med i några år till. Under året har vi kunnat amortera av ytterligare 200 000 på vår skuld 

till BLS, återstående skuld är 400 000 kr. En glädjande sak under året är att vi erhöll ett arv på 

30 000 kr från Sonja och Gustav Lundqvist. 

Exkursionsverksamheten fortsätter att återhämta sig efter pandemi-pausen. Tio 

flerdagsexkursioner har genomförts under året, tillsammans med många endagsexkursioner.  

Vi räknar med kostnadsökningar under 2023, till exempel kommer tryckkostnaderna för 

FiSten troligen att öka. Styrelsen bevakar frågan.  

 

Tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten 

Fokus i föreningens verksamhet ligger sedan årsmötet 2020 på kärnverksamheterna: 

programverksamheten, fågelskyddsarbetet och Fåglar i Stockholmstrakten, FiSt. Det har för 

tidskriftens del inneburit att den kommit ut med planerade fyra nummer, trots det ekonomiska 

läget. Det sammanlagda sidantalet under året var 320.  

Tidskriften produceras utifrån den policy som styrelsen antog 2010 (reviderad 2021).  

Arbetet med tidskriften har i vanlig ordning skett helt ideellt. Redaktionen som helhet 

presenteras på sidan 2-3 Ansvarig utgivare har varit föreningens ordförande Eva Johansson.  

Under året valdes en ny medlem in i redaktionen, Britt-Marie Seibold. Hon tog över som 

bildredaktör efter Erik Peurell från och med nummer 3. Erik kvarstår i redaktionen och får nu 

mer tid till skrivande. I augusti lämnade Örjan Sjögren redaktionen efter elva år, på grund av 

ett tidskrävande uppdrag, men förhoppningen är att han kommer att kunna medverka igen i 

FiSten längre fram i tiden. Arbete pågår med att hitta en ny redaktionsmedlem efter Örjan.  

Varje lokalförening har en FiSt-korrespondent. MOF:s korrespondent Gabriella Ekström 

efterträddes under våren av Christian Lagström. Flera korrespondenter har under året 

medverkat med bidrag. Samarbetet med Natursidan.se fortsatte. Glädjande nog har även i år 

en rad spontana läsarbidrag inkommit, både när det gäller idéer, artiklar, notiser och bilder.  

Information från styrelsen om viktiga beslut har getts i varje nummer.  

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

mycket uppskattad. Med nummer 3 2022 konstaterar vi att Paolo formgett tidskriften i hela 20 

år, vilket uppmärksammades av redaktionen och styrelsen i samband med redaktionsmötet i 

november.  

Redaktören har haft ett löpande och nära samarbete med framför allt ordföranden i styrelsen 

och deltog i början av året i ett par styrelsemöten samt under hösten i delar av 

styrelsekonferensen på Landsort.   

I september hade redaktionen för sjunde gången en planeringskonferens, dock med viss 

frånvaro på grund av sjukdom. Utöver konferensen har tre redaktionsmöten hållits under året.  
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Under 2022 gjorde redaktionen i samarbete med styrelsen för andra året i rad en stor 

redaktionell satsning kring Årets art. Denna gång var arten tjäder. Årets art är ett led i att lyfta 

fram föreningens fågelskyddsarbete (som är en av kärnverksamheterna) på bästa möjliga sätt 

och här spelar tidskriften en avgörande roll. En motsvarande satsning gjordes kring årets 

häckfågelinventering i Nationalstadsparken, som vi hoppas och tror ökade intresset för att 

medverka med rapporter därifrån.  

Under året gjordes tre intervjuer med unga skådare för att stödja föreningens strävan att få fler 

ungdomar att engagera sig.  

I sedvanlig ordning har den årliga fågelrapporten avseende föregående år publicerats i 

samarbete med den regionala rapportkommittén, Rrk, och vår- respektive höstprogrammet 

publicerades i nummer 2 och 4 i samarbete med programkommittén.  

 

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 

eller via hemsidan, tror vi att FiSt spelar en viktig roll för viljan att fortsätta vara medlem i 

StOF.  

 

Fågelskyddskommittén 

Projekt Backsvala 

Projekt Backsvala har fortsatt för sjunde året. Ansvarig för projektet har under året varit Per 

Claesson, styrelseledamot och ledamot av Fågelskyddskommittén. Under början av året antog 

styrelsen en projektplan för projektet. Projektplanen finns att läsa på föreningens hemsida 

under rubrikerna Fågelskydd/backsvaleprojektet. 

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 kända lokaler för projektet har i år ökat till 14 från förra årets 11 lokaler. Samtliga 

lokaler är belägna i kommersiella täkter och i fyra fall rör det sig om kolonier som häckar i 

stenmjölshögar. Att antalet kända lokaler ökar för andra året i rad är ett trendbrott, men den 

övergripande situationen för backsvalan i Stockholms län är fortsatt ansträngd. Antalet aktiva 

täkter fortsätter att minska i länet och antalet bohål i de större kolonierna, såsom Löten, 

Underås och Ledinge fortsätter också att minska. Nygamla lokaler i år är den nedlagda 

grustäkten Hamra i Huddinge kommun, reddens Grustag i Upplands Väsbys kommun och 

Svevia Arlanda i Sigtuna. I de senare fallen rör det sig om häckning i stenmjölshögar. 

Arbetet med att bevara backsvalan som häckfågel är därför fortsatt mycket angeläget och för 

att lyckas med detta försöker projektet att inleda samarbete med olika aktörer för att tillskapa 

nya häckplatser för backsvalan. Sörab har nu tagit beslut om att uppföra en backsvalebrant av 

stenmjöl i Hagby ekopark som ska vara på plats till nästa häckningssäsong 2023.  
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Skyddsjakt 

StOF har tagit del av fyra ansökningar om skyddsjakt på skarv. Två av dessa avser oljering av 

ägg och båda beviljades av länsstyrelsen. StOF överklagade den ena av dessa (Östanå) till 

Förvaltningsrätten, som gick på länsstyrelsens linje och avslog överklagan. 

Efter fjolårets oljering i Östanå lämnade samtliga häckande skarvar kolonin under 

häckningstid och i år återkom endast ca en tredjedel av skarvarna. Ca tusen skarvar saknades 

och ca 900 dök upp i kolonin i Stora Värtan. Den kolonin är nu vårt läns största med ca 2400 

par och är belägen i ett naturreservat med tillträdesförbud för fågelskydd under häckningstid. 

 

De förhållandevis få ansökningarna om skyddsjakt beror till stor del på den införda 

skyddsjakten på enskilt initiativ - vilket innebär att markägaren har rätt att själv bedöma om 

skarvar anses göra skada på fisket, och kan skjuta ett obegränsat antal utan rapportskyldighet. 

En förtäckt fri jakt. 

 

Länsstyrelsen gav under året för första gången tillstånd till skyddsjakt av gråhäger. Fem 

hägrar sköts i en koloni som ligger nära boningshus.  

 

Dokumentation av omfattande olaga jakt i skarvkolonierna har liksom tidigare dokumenterats 

av StOF. 

 

Naturvårdsgrupp på Länsstyrelsen 

StOF är nu genom Beatrice Sundberg från Fågelskyddskommittén med i Samrådsgrupp för 

naturvård som leds av Länsstyrelsen. I gruppen ingår bl a Skärgårdsstiftelsen, 

Turistföreningens Stockholmsdistrikt, LRF Mälardalen, Region Stockholm och 

Naturskyddsföreningen Stockholms län. Gruppens syfte är informationsspridning mellan alla 

parter. Gruppen har möten två gånger per år. 

 

Ekosystembaserad förvaltning av Stockholms skärgård 

Representanter för StOF:s styrelse och fågelskyddskommitté deltar i arbetsgruppen för 

Naturskydd inom projektet ”Ekosystembaserad förvaltning av Stockholms skärgård”, som 

påbörjades 2021 av Havs- och vattenmyndigheten (HAV). I denna arbetsgrupp deltar även 

representanter för WWF, Skärgårdsstiftelsen, Östersjöforum, Länsstyrelsen Stockholm och 

berörda kommuner. Arbetet siktar emot att få mer komplett och aktuell information om 

skyddad och sårbar natur inklusive aktuell information kring fågelskyddet i skärgården. 

Information som bland annat skulle kunna återges på sjökort. Utökade skötselplaner för 

skyddade områden, som även inkluderar det marina perspektivet, dvs miljön under vattenytan 

eftersträvas också.  

 

Projektet syftar till att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad 

havsförvaltning för att uppnå uppsatta miljömål. I tre pilotområden prövas olika former för att 

driva på och bättre samverka i lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete. Fokuserade 

områden är Stockholms Skärgård, Södra Bottenhavet och 8+fjordar i Bohuslän. I Stockholms 
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Skärgårds pilotområde samarbetar HAV med Länsstyrelsen i Stockholms län som 

projektledare och arbetet bedrivs inom sex arbetsgrupper varav Naturskydd är en. Under ett 

och ett halvt år har arbetsgruppernas arbete varvats med gemensamma större träffar, så 

kallade aktörsforum, som har anordnats vid sju tillfällen. Ett fokus under 2023 kommer att 

vara på konkretisering av åtgärder och finansieringsmöjligheter för dessa. Under nästa 

aktörsforum i början av 2023 planeras för en politisk paneldiskussion om vikten av en bredare 

kommunal och regional samverkan i förvaltningen av vårt skärgårdshav. 

  

Yttrande över Länsstyrelsens förslag på nya marina Natura 2000-områden enligt 

fågeldirektivet 

Föreningen har under augusti yttrat sig över Länsstyrelsens förslag till komplettering av 

nätverket Natura 2000, utpekade utifrån fågeldirektivet. Länsstyrelsen har därefter lämnat 

över sitt förslag tillsammans med berördas yttrande till Naturvårdverket för beredande och 

senare beslut på regeringsnivå. Föreningen lämnade flertalet synpunkter på områden, som inte 

hade föreslagits av Länsstyrelsen, men som är viktiga att skydda framförallt med hänsyn till 

de rödlistade arternas behov av skydd. 

 

Programkommittén - sammankomster och exkursioner 

Programkommittén - sammankomster och exkursioner 

Programkommittén har under 2022 bestått av Lasse Berglund, Per Helgesson, Kerstin 

Nordenadler och Mats Grahn. Mats Grahn har varit styrelsens representant och 

sammankallande i gruppen. Eva Karlsson och Christina Lilja ersatte Per Helgesson och Mats 

Grahn inför arbetet med vårprogrammet 2023. 

Erik Roos har varit innekvällsansvarig men inte ingått i programkommittén. 

Programkommittén har haft några fysiska möten, men det huvudsakliga arbetet har utförts vid 

sidan av dessa möten och bestått i att kontakta exkursionsledare, skriva rent och korrekturläsa 

programmen. Föreningens program har publicerats i tidskriften Fåglar i Stockholmstrakten 

samt på webbplatsen www.stof.nu. Vissa programpunkter har även annonserats ut en extra 

gång via Facebook. 

Programkommittén har under våren 2022 dessutom färdigställt dokumentet 

"Reseledarguiden", som antagits av styrelsen. 

Inga av aktiviteterna behövde ställas in på grund av pandemin. Deltagande förutsatte 

vaccinering enligt FHMs rekommendationer. 

Alla vårprogrammets aktiviteter genomfördes som planerat utom ”Ugglor, ugglor…” 22-24 

mars, på grund av för få ugglor och ”Båttur till skarvar och Östersjötrutar” på grund av för få 

deltagare. 
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Höstprogrammets aktiviteter genomfördes som planerat förutom ”vandringen med tjäder i 

fokus” i november som ställdes in på grund av för mycket snö och Erstaviksexkursionen i 

december ställdes in på grund av för få deltagare. 

Programverksamheten allmänt 

Vår- och höstprogrammet innehöll 76 planerade aktiviteter tillsammans - i snitt en och en halv 

aktivitet i veckan. Vi har haft fler än 200 deltagare i föreningens aktiviteter både vår och höst.  

Vårprogrammet 

Vårprogrammet 2022 sträckte sig från 4 januari till 6 juli och innehöll totalt 49 olika 

planerade aktiviteter. Flera av dessa aktiviteter genomfördes i samarbete 

med lokala fågelföreningar samt nätverket Rapphönan. Av dessa 49 aktiviteter var åtta 

flerdagsexkursioner, 37 endagsexkursioner och fyra innekvällar, varav ett årsmöte.  

Höstprogrammet 

Höstprogrammet sträckte sig från 3 augusti till 18 december 2022 och innehöll totalt 27 

aktiviteter, flera av aktiviteterna skedde i samarbete med lokala fågelföreningar. Av dessa 27 

programpunkter var fem flerdagsexkursioner, 19 endagsexkursioner och tre innekvällar. 

Sex av föreningens helt egna endagsexkursioner, alla flerdagsexkursioner och innekvällar 

genomfördes som planerat.  

Några exempel på endagsexkursioner från höstprogrammet som genomfördes var: 

Fågelskådning vid sjön Fysingen, Höstfåglar i Sandemar, Vinterfåglar på Mörkö, heldag på 

Södra Södertörn och Europeiska fågelskådardagen - EuroBirdwatch (denna aktivitet samlade 

för övrigt flera 

lokala fågelföreningar samt kunniga skådare och skulle därför kunna räknas som flera 

programpunkter). 

Innekvällar 

Det hölls sju innekvällar under året. Årets första föredrag var ”Vilda möten i nordisk natur” 

med Isabella Chowra. Under året har en skolsal på Viktor Rydbergs gymnasium på Frejgatan 

tjänat som lokal för innekvällarna. Årsmötet hölls dock av utrymmesskäl i Norrmalmskyrkan. 

 

Regionala rapportkommittén (RRK) 

RRK Stockholm har gått igenom och validerat över 3000 observationer som gjorts under 

2022. 

Under året fick RRK i uppdrag av BirdLife att städa i fyndarkivet. Hundratals timmar har 

ägnats åt att i efterhand slå samman och validera de tusentals äldre fynd som rapporterats in 

och som inte validerats av RRK. 

 

Sammanfattningsvis har RRK har följande huvuduppgifter: 

• Validera fynd av ovanliga arter och fenologiskt avvikande fynd 



Verksamhetsberättelse 2022  Stockholms ornitologiska förening 
 
 

• Bedöma status och bestånd av rödlistade häckfågelarter 

• Administrera och slå samman fynd av ovanliga arter 

• Skriva årssammanställning till FIST och underlag till den nationella 

sammanställningen i Fågelåret 

 

Ungdomsverksamheten 

Under året har vi haft nöjet att presentera föreningens nya ungdomsgrupp, som vi hoppas ska 

ge skådande ungdomar möjlighet att träffa likasinnade och utvecklas tillsammans i sin 

fågelskådning. Genom att knyta ihop kontakten mellan ett par av de ungdomar som genom 

åren hört av sig till StOF, har vi nu en start på ungdomsverksamheten med riktade aktiviteter i 

vårprogrammet för 2023. Sammankallande och ledare är Adrian Trost och Alfred Thorsson 

Börd. 

 

Årets art 

Under 2022 fortsatte föreningen 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 tjädern som trots att den är livskraftig 

på nationell nivå för en tynande tillvaro i vårt område.  

Förutom spännande reportage om allt från tjäderns krav på sin livsmiljö till spelgalna tuppar i 

FiSt inledde styrelsen också ett inventeringsarbete i ett försök att skydda det kvarvarande 

tjäderbeståndet, där föreningens medlemmar gavs möjlighet att delta. Med hjälp av Christer 

Johansson och Jan Hellenberg som bedrivit ett framgångsrikt inventeringsarbete i Västsverige 

hölls först en digital utbildning i tjäderinventering med ett 30-tal deltagare. Kursen följdes 

senare upp av en inventering i fält med Christer och Jan på plats i början av april. 

Inventeringsarbetet fortsatte under ytterligare några helger och kvällar i april. Sammanlagt 

deltog cirka 30 medlemmar i fält och totalt lokaliserades tre spelplatser som rapporterades in i 

artportalen och som nu står under bevakning. 

Under året upptäcktes avverkningsanmälningar i anslutning till två av spelplatserna. Förutom 

att Skogsstyrelsen kan se de rapporterade spelplatserna i artportalen har myndigheten också 

tillskrivits. Skogsstyrelsen har vid årsskiftet inte meddelat något beslut i aktuella ärenden. 

Inventeringsarbetet kommer att fortsätta under 2023, men i stället inom ramen för ett eget 

projekt.  

 

Nordiska trädgårdar 

I månadsskiftet mars/april deltog StOF på mässan Nordiska Trädgårdar på Stockholmsmässan 

i Älvsjö. Mässan hade närmare 47 000 besökare under de fyra dagar den pågick och det var 

full fart i föreningens monter. Kunniga och glada medlemmar som bemannade montern 

svarade på besökarnas frågor och värvade nya medlemmar. StOF kunde under mässdagarna 
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välkomna drygt 60 nya fullbetalande medlemmar och därtill tecknades cirka 20 

familjemedlemskap. Den fina medlemstidskriften och föreningens omfattande 

programverksamhet var säljande argument.   

I montern fanns en aktivitet om ringmärkning som intresserade både barn och vuxna. Det 

handlade om att para ihop rätt storlek på ring med rätt fågel. StOF hade också ordnat en 

tävling där besökarna skulle gissa antal solrosfrön i en flaska. 

StOF hade ingen egen försäljning i montern utan hänvisade till Naturbutiken som lämnade 

mässrabatt på sitt sortiment. I montern fanns blädderex av fågelböcker, holkringar att titta på 

och även demokikare. Holkringarna tilldrog sig stort intresse och vi fick höra många historier 

om vedermödorna med att stänga ute ovälkomna besökare. 

Under mässan deltog föreningen med två uppskattade föredrag på den så kallade 

Kunskapsscenen. Föreningens kassör Anders Lennartsson föreläste under rubriken Fåglar i 

och runt Långholmens Koloniområde och redaktören för FiSten, Eva Stenvång Lindqvist, 

berättade och visade bilder under rubriken ”Få blomstertidens fåglar att trivas i din trädgård”.  

 

Möten och aktiviteter med andra parter  

BirdLife Sverige riksstämma 

Helgen den 23-24 april var StOF värd för BirdLife Sveriges riksstämma som hölls i Sigtuna. 

Efter att ha skjutits upp under två år var det nu äntligen dags för en fysisk stämma. Vi var sju 

personer som deltog från StOF. Stämman inleddes redan på fredagen med ett 

våtmarksseminarium. I gryningen lördag och söndag anordnade vi exkursioner till Garnsviken 

och Fysingen med ett förtiotal deltagare. Det blev lyckat med soligt väder och bland annat 

vassångare och småfläckig sumphöna på obslistan. Fredag kväll hade vi bjudit in Johan Lind 

som höll ett mycket uppskattat föredrag om Betong, ekar och vatten – det vilda Stockholm. På 

lördag kväll var det bland annat Teet Sirotkin som stod för underhållningen med ett roligt 

fågelsångsquiz.  

  

Under lördagsmiddagen delade BirdLife ut förtjänstplaketter och tre av dessa gick till 

medlemmar i StOF. ”Fistens” redaktör Eva Stenvång Lindqvist belönades med motiveringen 

”…som med uthållighet, engagemang och entusiasm i en mansdominerad skådarvärld byggt 

broar och skapat plattformar för kvinnor att utvecklas i sitt fågelskådande, till exempel när 

hon var med och grundade nätverket Rapphönan. Genom att kommunicera det hon brinner 

för, har hon bidragit till att många har tagit sina första stapplande steg ut i naturen med 

böckerna ”Börja skåda fågel” i ena handen och ”Upptäck blommornas värld i andra 

handen.” Därefter belönades Cleas Kyrk som ingår i StOF:s fågelskyddskommitté för sitt 

idoga arbete med inventering, ringmärkning och systematiska dokumentation av skärgårdens 

fåglar. En riktig slitvarg som trotsat väder och vind för att visa oss omfattningen av olaga jakt 

och annan mänsklig aktivitet som drabbat skarvarna. Sist med inte minst belönades Thord 
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Fransson som har styrt och utvecklat svensk ringmärkning under flera decennier, bland annat 

som chef för Ringmärkningscentralen på Naturhistoriska Riksmuseet. 

Ökad Samverkan med lokala fågelföreningar  

Arbetet med att öka samverkan med de lokala föreningarna inom vårt rapportområde kom inte 

igång som planerat under året. Det finns såklart redan en samverkan, men StOF har länge 

eftersträvat en närmare dialog för utbyte av erfarenheter och kanske för att driva 

gemensamma projekt ihop. Styrelsen avser att ta tag i frågan på nytt 

Biologiska mångfaldens dag Bioblitz Ekoparken 

Styrelsen hade för avsikt att föreningen skulle representeras på Biologiska mångfaldens dag i 

Ekoparken. Ingen ur styrelsen kunde närvara och någon annan representant stod heller inte att 

finna. 

Samverkan föreningen Ekoparken 

Föreningen har under 2022 fortsatt varit medlem i föreningen Ekoparken. Föreningens 

medlemmar har också erbjudits möjlighet att under ledning av Henrik Waldenström inventera 

fågellivet i Kungliga Nationalparken. Resultaten av inventeringarna finns att läsa om på 

föreningens hemsida, stof.nu/nationalstadsparken. 

 

Aktiviteter för att öka medlemsantalet 

Antalet medlemmar i StOF har varit relativt konstant under de senaste åren, lite drygt 3000. 

De som blivit medlemmar stannar kvar under lång tid i föreningen och endast drygt 7% av 

medlemmarna avslutar sina medlemskap av olika skäl årligen och lika många eller fler 

tillkommer. 

Det finns mycket som talar för att det finns ett ökat intresse hos allmänheten av det som 

föreningen erbjuder och arbetar för. Under 2022 har ett antal aktiviteter genomförts för att 

göra medlemskapet än mera attraktivt för våra befintliga medlemmar och för att rekrytera nya 

medlemmar. Förbättrad hemsida och ökad närvaro på sociala medier är exempel på det förra 

liksom ett tydligare arbete med fågelskydd. Exempel är aktiviteter att nå ut till nya potentiella 

medlemmar är mässdeltagandet på ovan nämnda Nordiska Trädgårdar och satsningen på 

ungdomsverksamhet.  

Eftersom medlemsintäkterna i StOF svarar för 95% av föreningens nettointäkter, som uppgår 

till omkring 560 tkr när exkursionsintäkterna minskats med kostnaderna för dessa är det även 

viktigt behålla och öka antalet medlemmar för att ge föreningen en stadig och förbättrad 

ekonomi. Det är särskilt viktigt när föreningens ekonomi som nu är ansträngd på grund av 

förlusten inom EU-projektet Baltic Wings, där lånet från BirdLife Sverige efter årliga 

amorteringar fortfarande uppgår till 400 tkr. Men det är också viktigt för att föreningen ska 

kunna fortsätta att ha ett attraktivt erbjudande till våra medlemmar, inklusive ökad satsning på 

fågelskyddsarbetet, utan att behöva höja medlemsavgifterna. 
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Arbetet med att behålla och öka antalet medlemmar i StOF fortsätter genom olika aktiviteter 

under 2023 inte minst kommer ett ökat fokus att läggas på att använda sociala medier för detta 

ändamål. 

 

Omarbetning av föreningens stadgar 

I samband med föreningens årsmöte i mars 2022 uppmärksammades ett behov av att revidera 

föreningens nuvarande stadgar som har gällt sedan 2010. Även om det mesta av innehållet är 

oförändrat i sak innehåller det nya förslaget en del nya skrivningar samt förtydliganden i vissa 

delar. Språket har moderniserats och stadgarna har fått en ny layout. 

Nu ska medlemmarna ta beslut om det nya förslaget vid två på varandra följande årsmöten, 

varav ett ordinarie. Därefter ska stadgarna fastställas av BirdLife:s styrelse för att bli giltiga. 

Det nya förslaget har tillförts skrivningar om att föreningen är partipolitiskt och religiöst 

obunden samt att jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska beaktas. Paragrafen som 

handlar om styrelsens beslutsförhet har förtydligats liksom hur revisorerna redovisar sin 

granskning. I förslaget har skrivningen om hur kallelse till årsmötet görs renodlats till enbart 

avisering i föreningens medlemstidskrift, avisering genom brev har tagits bort. 

Sensommarmingel 

Styrelsen höll i slutet av augusti ett sensommarmingel för de som aktivt deltar i föreningens 

arbete och kommittéer. Det var flera år sedan styrelsen bjöd in till samkväm. Ett 20-tal 

deltagare anslöt till minglet som hölls utomhus på södra Djurgården. Det bjöds på pizzaslice i 

den varma sensommarkvällen 

 

 

 

 

 

 

 

 


