Verksamhetsplan och budget för Värmdö Fågelklubb 2019
VERKSAMHETSPLAN
Aktiviteter för medlemmarna
Under året kommer ett flertal exkursioner att anordnas vår och höst, samt därutöver
skådarmorgnar vid Hemmesta sjöäng. En inneträff anordnas någon gång under hösten.

Aktiviteter för allmänheten
Klubben deltar i Fågelskådningens dag den 5 maj genom att ha Öppet hus i fågeltornet vid
Hemmesta sjöäng. Allmänheten inbjuds även till vissa exkursioner genom ”annonsering” i
lokaltidningarnas evenemangskalendrar. Det finns inga garantier för publicering, men våra
aktiviteter brukar komma med.

Ekonomiska frågor
Förutsatt att årsmötet beslutar att VFK fortsättningsvis tar ut en medlemsavgift för 2019, informerar
vi medlemmarna om detta via olika kanaler. I informationen kommer då att ingå uppgifter om
belopp och bankgironummer.

Naturvårdsarbete och opinionsbildning
• Klubben genomför regelbundna inventeringar vid Hemmesta sjöäng, deltar i naturvårdsarbetet i
samarbete med bl.a. kommunen, där vi samarbetar för att bygga skrattmåsflottar. Vi sköter även
vinterfågelmatningen.
• Vi bevakar händelseutvecklingen kring förbifarten, där läget dock är lugnt just nu, och
Horsstensleden. Kommunen planerar till vår glädje två naturreservat (Horssten och Björkskär).
• Vi arbetar vidare med tillsammans med kommunen m.fl. kring flera nya naturvårdsprojekt, bl.a. en
inventering av möjliga häckningsmiljöer för backsvala. Vi kommer också att medverka vid förstudier
inför tre önskvärda våtmarksprojekt.
• Klubben medverkar med artiklar och notiser kring aktuella naturvårdsfrågor i regionföreningen
Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten.

Information, marknadsföring
• Klubben fortsätter förnyelsen av hemsidan med bl.a. nytt bildmaterial.
• Vi informerar/kommunicerar kontinuerligt via vår Facebooksida och vill sprida fågelintresset också
via Instagram. Klubben avser att skicka affischer till kommunen för uppsättning vår och höst.
• Klubben avser att ge ut 4 nyhetsbrev under året, som distribueras till medlemmarna via e-post och
läggs ut på hemsidan. Utöver nyhetsbreven gör vi informationsutskick inför bl.a. olika arrangemang.

BUDGET
Årsmötet föreslås delegera till arbetsgruppen att besluta om budgeten för 2019.

Arbetsgruppen för Värmdö Fågelklubb:
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