Verksamhetsberättelse för Värmdö Fågelklubb 2017
Värmdö Fågelklubb är formellt sett ingen förening utan en klubb utan betalande medlemmar. Därför
finns inte heller någon styrelse, utan en arbetsgrupp ansvarar för verksamheten. Arbetsgruppen
fungerar dock i allt väsentligt som en styrelse och redovisar såväl ekonomi som verksamhet varje år
på ett årsmöte.

Medlemmar och medlemskap
Klubben hade vid årsskiftet 2017/2018 317 medlemmar. Medlemsantalet har ökat konstant de
senaste åren. Medlemsantalet vid årsskiftet 2016/2017 247, 2015/2016 179 och 2014/2015 126.
Medlemskapet har under året varit kostnadsfritt.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen bestod fram till årsmötet 2 mars 2017 av Tom Arnbom, Sören Bevmo, Yvonne
Blombäck, Mats Nilsson, Håkan Steen, Eva Stenvång Lindqvist och Jonas Svedlund. Vid årsmötet
avgick Jonas Svedlund, medan övriga ledamöter omvaldes. Eva Stenvång Lindqvist valdes till
ordförande. Vår revisor Lars Persson har deltagit i arbetsgruppens möten och medverkar i arbetet.
Jonas Svedlund valdes till valberedning på årsmötet 2017.
Arbetsgruppen har under året haft 7 möten.

Nya stadgar
Årsmötet 2017 beslöt om nya stadgar för klubben. Dessa finns sedan dess utlagda på vår hemsida.

Ekonomiska frågor
Under ett antal år har Värmdö fågelklubb levt på tidigare kapital, utan att ta ut någon
medlemsavgift. Under 2017 har dock kapitalet minskat så pass mycket att åtgärder behöver vidtas
för att hemsidan, verktyg för nyhetsbrevet och lokalhyra för våra inneträffar kan betalas. Årliga fasta
kostnader utgör omkring 4 000 kronor. Årets resultat landade på -3 261,25 kr och på kontot fanns 5
038,70 kr per den 31 december, ett kapital som räcker 2018 utan vidare åtgärder. Fullständig
ekonomisk årsredovisning finns i bilaga.
En diskussion inleddes under hösten avseende möjligheterna för klubben att få intäkter utan att
behöva ta ut medlemsavgift. På försök har medlemmarna via nyhetsbrevet uppmuntrats att ge
frivilliga gåvor och det fanns en ”gåvohatt” framme på inneträffen den 8 november. På denna bidrog
närvarande medlemmar med cirka 600 kr som klubben tacksamt tog emot. Frågan om långsiktig
finansiering kommer även fortsättningsvis att behöva diskuteras.

Exkursioner, skådarmorgnar, inneträffar m.m.
• Den 14 januari hade klubben sitt sedvanliga Artrally med efterföljande gemensam middag. 5 lag
deltog.
• Årsmötet hölls på Gurraberg i Gustavsberg 2 mars. Cirka 20 medlemmar deltog, och de bjöds även
på ett föredrag av Tom Arnbom och Yvonne Blombäck om Hemmesta sjöäng och förbifartsplanerna.
• Under året anordnades 8 exkursioner. Våren 2017: Uggleexkursion 10 mars, Fågelsång för
nybörjare vid Ösbyträsk 14 maj, gökotta vid Hemmesta sjöäng 21 maj, Nattsångare 3 juni.
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Hösten 2017: Vadarspaning vid Sandemar 13 augusti, Höstens fåglar i jordbrukslandskapet 3
september, Blåhakespaning vid Hemmesta sjöäng 9 september, Fågellokaler på Värmdö – rundtur
21 oktober.
När det gäller gökottan den 21 maj vill vi särskilt nämna att den anordnades i anslutning till
Biologiska mångfaldens dag där Världsnaturfonden, WWF, uppmärksammande Värmdö Fågelklubbs
exkursion. Personal från WWF fanns i fågeltornet tillsammans med representanter för klubben
under gökottan. Hemmesta sjöäng lyftes via WWF:s Facebookkanal som har mer än 400 000
medlemmar.
• Torsdagsträffar i tornet vid Hemmesta sjöäng anordnades 6, 20 och 27 april samt 4 maj. De var
genomgående mycket välbesökta, med över 20 deltagare varje gång.
• Den 7 maj medverkade klubben för andra gången i Fågelskådningens dag, ett nationellt
evenemang då många fågelföreningar anordnar aktiviteter för allmänheten. Dagen blev mycket
lyckad.
• Den 8 november hade klubben en mycket välbesökt inneträff med fotografen Niclas Ahlberg, som
visade bilder och berättade på temat Berg: fjällen och Pyrenéerna.
Våra allmänna aktiviteter har annonserats i lokaltidningarnas evenemangskalendrar.
Utöver medlemsaktiviteterna anordnade Värmdö Fågelklubb en exkursion till Hemmesta sjöäng för
medlemmar i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF, 14 maj. Drygt 20 StOF-are deltog. Dessutom
ledde Tom Arnbom en exkursion till Hemmesta sjöäng för SPF (Sveriges Pensionärsförbund) och i
höstas besökte Tom även SPF på Gustavsgården (drygt 150 åhörare) och berättade om Hemmesta
sjöäng och hotet från eventuellt 3 000 nya bostäder i Hemmestaområdet.

Naturvårdsarbete och opinionsbildning
• Den naturvårdsfråga som dominerade 2017 var liksom 2016 kommunens försök att få till stånd en
exploatering med bebyggelse och förbifart genom Hemmesta storskog. Exploateringen skulle också
påverka Hemmesta sjöäng, framför allt sumpskogen. Klubben har under hela året bedrivit ett
kontinuerligt lobbyarbete mot exploateringsplanerna och här samarbetat med andra föreningar.
Den 10 maj deltog vi med två representanter, Tom Arnbom och Yvonne Blombäck, i den
medborgardialog som kommunen anordnade om Hemmesta och inkom den 31 maj med ett
yttrande om planeringen för Hemmesta .
Den 20 juni träffade Tom och Yvonne kommunstyrelsens nya ordförande och den nya
kommundirektören vid Hemmesta sjöäng för att informera dem om sjöängen och dess värden.
Den 18 oktober anordnade kommunen ytterligare en medborgardialog där det till deltagarnas
besvikelse visade sig att inga synpunkter från den förra medborgardialogen lyssnats in. Nu
presenterades dessutom förslag om broar över sjöängen! Klubben lämnade in ett nytt yttrande till
kommunen 6 november.
Under vintern skötte klubben de två vinterfågelmatningarna vid Hemmesta sjöäng.
Femton fågelinventeringar genomfördes vid Hemmesta sjöäng. Totalt observerades 137 fågelarter
vid Hemmesta sjöäng under 2017, vilket innebär ett nytt årsrekord. 2016 observerades 134 arter,
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2015 131 arter och 2014 132, vilket var ungefär 60 fler än innan restaureringen. En ny art för
sjöängen, nummer 173, var den mindre flugsnappare som upptäcktes 25 maj.
Fågelklubben har deltagit i flera möten med Värmdö kommun för att diskutera skötseln av sjöängen.
Vid ett möte på Miljödepartementet om våtmarker i Sverige togs Hemmesta sjöäng upp som ett
exempel på nytt begrepp, ”Hemmesta”, som motsvarar lyckad våtmarksrestaurering.
• Lappmarken/Kvarnsjön: Värmdö Fågelklubb var inbjuden av Värmdö kommun till workshop i
kommunhuset den 31 mars om det planerade naturreservatet Kvarnsjön-Knuts havHolmviksskogen. Håkan Steen och Yvonne Blombäck var med. Inbjudna var dessutom
Naturskyddsföreningen, Friluftsfrämjandet med flera idrotts- och friluftsföreningar. Vi diskuterade
vandringsleder, rastplatser, entréer, eventuellt behov av fågelskydd med mera.
Mötet handlade alltså inte om den planerade bebyggelsen i skogsområdet Lappmarken, just väster
om Kvarnsjön och det planerade naturreservatet. I princip alla närvarande ville dock diskutera just
bebyggelsen och exploateringen och hur den kan tänkas påverka naturen runt Kvarnsjön. När det
gäller just denna exploatering, så är samråd nästa punkt för kommunen i planarbetet. I detta samråd
förväntar sig fågelklubben få vara med.

Information, marknadsföring m.m.
• Klubben har under året gett ut 4 nyhetsbrev. De har distribuerats till medlemmarna via e-post och
även lagts ut på hemsidan.
• Vid årsskiftet 2017/2018 hade vår Facebookgrupp 201 medlemmar, mot 136 årsskiftet 2016/2017.
• I Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten har klubben medverkat
med artiklar och notiser om exploateringshoten mot Hemmesta sjöäng.
• Samarbetet med Granngården har fortsatt. Klubben fanns på plats i butiken för att ”prata fågel”
med intresserade den 21 januari och 25 november. Både Granngården och klubben är mycket nöjda
med samarbetet. För vår del fick vi bl.a. flera nya medlemmar.
• Medlemsvärvning skedde också på mässan Nordiska trädgårdar i april, i BirdLife Sveriges monter.
• Klubben har varit behjälplig med att ta fram texter om fåglar och fladdermöss till en skylt vid
Skeviks grotta och även bistått med råd när det gäller placeringen.

Övrigt
• Klubben har utsett två etiska rådgivare, Mats Nilsson och Yvonne Blombäck, och förstärkt
informationen kring uppträdandet i fält på hemsidan, dels genom att länka till BirdLife Sveriges och
Club300:s etiska riktlinjer, dels genom kompletterande information om särskilt känsliga lokaler som
t.ex. Horssten.

Arbetsgruppen för Värmdö Fågelklubb:
Tom Arnbom, Sören Bevmo, Yvonne Blombäck, Majna Gemsjö, Mats Nilsson, Håkan Steen,
Eva Stenvång Lindqvist
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