Verksamhetsberättelse för Värmdö Fågelklubb 2019
Medlemmar och medlemskap
Årsmötet 11 februari beslöt att från och med detta år ta ut en medlemsavgift. Denna bestämdes för 2019 till
50 kronor för fullbetalande medlem, 25 kronor för ungdomsmedlem (upp till 25 år) och 25 kronor för
familjemedlem.
Eftersom medlemskapet fram till 2019 varit kostnadsfritt har vi haft ett konstant ökande medlemsantal. Vid
årsskiftet 2014/2015 hade vi 126 medlemmar, vid årsskiftet 2018/2019 360 medlemmar.
Vid årsskiftet 2019/2020 hade vi 204 fullbetalande medlemmar, varav 19 familjemedlemmar, men nyhetsbrev
och informationsutskick har under året skickats ut till samtliga som tidigare anmält sig, i förhoppningen om att
de också ska bli ”fullvärdiga” medlemmar.
Anledningen till att årsmötet föreslogs besluta om en medlemsavgift var att vi ”betat av” det kassakapital
föreningen samlat på sig under en del år och behöver kunna betala löpande utgifter för hemsida,
domännamn, hyra för lokaler med mera. Dock har det faktum att vi nu har betalande medlemmar också
medfört att vi fått möjlighet att få bidrag och stöd av olika slag, vilket förut inte var möjligt.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen bestod fram till årsmötet 11 februari 2019 av Niclas Ahlberg, Tom Arnbom, Sören Bevmo,
Yvonne Blombäck, Mats Nilsson, Håkan Steen och Eva Stenvång Lindqvist. Vid årsmötet avgick Niclas och
Yvonne och två nya ledamöter valdes in: Sven Faugert och Peter Olsson. Eva Stenvång Lindqvist valdes till
ordförande. Lars Persson valdes till revisor. Lars har deltagit i arbetsgruppens möten och medverkar i arbetet.
Agneta Tillberg och Niclas Ahlberg valdes till valberedning.
Arbetsgruppen har under året haft 5 möten.

Aktiviteter för medlemmarna
• Den 12 januari hade klubben sitt sedvanliga Artrally åtföljt av gemensam middag. Sex lag deltog.
• Årsmötet hölls på Kyrkettan i Gustavsberg 11 februari. 30 medlemmar deltog, och de bjöds även på ett fint
föredrag med bildvisning av Niclas Ahlberg om Sydgeorgien.
• Den 11 november hade klubben en lyckad inneträff på Ingarö församlingsgård med Daniel Stenberg, medlem
i Naturfotograferna, på temat Fåglar i ett konstnärligt perspektiv.
• Under året genomfördes följande exkursioner:
Våren 2019: Fågelskådning för nybörjare 12 maj vid Ösby träsk, Gökotta vid Hemmesta sjöäng 19 maj, utflykt
till Horssten och Svenska Högarna 25 maj, Nattsångare 8 juni.
Hösten 2019: Exkursion till Fysingen 25 augusti, Blåhakespaning vid Hemmesta sjöäng 7 september, Höstens
fåglar i jordbrukslandskapet 21 september, Höstflyttande fåglar vid Hjälstaviken 5 oktober samt Fågellokaler
på Värmdö – rundtur 3 november.
• Torsdagsträffar i tornet vid Hemmesta sjöäng anordnades 11 och 25 april samt 9 och 16 maj. De var
genomgående mycket välbesökta, med upp till 27 deltagare.

Aktiviteter för allmänheten
• Den 5 maj medverkade klubben för fjärde gången i Fågelskådningens dag, ett nationellt evenemang då
många fågelföreningar anordnar aktiviteter för allmänheten. Dagen blev mycket lyckad.

Allmänheten inbjöds även till vissa av våra exkursioner genom ”annonsering” i lokaltidningarnas
evenemangskalendrar. Det finns inga garantier för publicering, men våra aktiviteter kom för det
mesta med.
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Övriga arrangemang
Värmdö Fågelklubb anordnade en exkursion till Hemmesta sjöäng för medlemmar i Stockholms Ornitologiska
Förening, StOF, 26 maj.

Ekonomiska frågor
Föreningen har under året fått in 9 725 kronor i medlemsintäkter samt generösa bidrag från medlemmar. Det
gör att föreningens ekonomi för närvarande är mycket god. Under året har dessutom ett samarbete inletts
med Studiefrämjandet, vilket blivit möjligt genom att vi nu tar ut en medlemsavgift. Vi har fortsättningsvis
möjlighet att få bidrag till kostnader för hyra, föredragshållare med mera.
För ekonomisk berättelse hänvisas till bilagan till punkt 7 på dagordningen.

Naturvårdsarbete och opinionsbildning
• Naturvårdsprojekt:
Klubben har varit involverad i möjliga våtmarksprojekt, och flera förstudier är klara för potentiella våtmarker
men några konkreta resultat har inte uppnåtts under året.
• Klubben har även varit involverad i ett försök att locka backsvalor till en iordningställd häckningsbrant, men
resultatet uteblev.
• Kommunen har i dialog med föreningen köpt in och satt upp ett flertal holkar för bl.a. ugglor och skrak.
• Hemmesta sjöäng:
- Planerna på en förbifart genom Hemmesta storskog och sjöäng har legat på is, men under våren uppmärksammade klubben i stället att avverkningsanmälningar lämnats in avseende två områden nära sjöängen och
ytterligare områden i Hemmesta storskog. Vi gick omgående ut och informerade om detta dels i VFK:s
Facebookgrupp och på hemsidan, dels i Facebookgruppen Rädda Hemmesta storskog. Inlägget där blev
mycket uppmärksammat, och ledde till en kraftig opinion mot avverkningarna. Klubben har skrivit till
kommunen och ansvarig på Skogsstyrelsen med information om fågellivet och de negativa effekter för vissa
fågelarter som tidigare avverkningar medfört och hur viktigt det är att spara skogen i kanten av våtmarken.
Det ser i nuläget ut som att delar av skogen ska sparas. Skogsstyrelsen vill klassa området söder om
fågeltornet som nyckelbiotop men har inga pengar för det.
- VFK har liksom tidigare deltagit i flera möten med Värmdö kommun för att diskutera skötseln av sjöängen,
ibland på plats, och har kontinuerlig kontakt kring pågående och nya åtgärder, bl.a. skrattmåsöar. Sådana
började byggas i slutet av året och har placerats ut.
- Förra året lämnade vi förslag om ett lågt absorberande bullerskydd vid sjöängen till Stockholms Ornitologiska
Förening, för vidare befordran till Trafikverket som planerat ett försöksprojekt kring bullerplank vid värdefulla
fågelområden – tyvärr valde Trafikverket inte ut Hemmesta sjöäng.
- Åtta fågelinventeringar genomfördes vid sjöängen. Totalt observerades 120 fågelarter vid Hemmesta sjöäng
under 2019, vilket är lika många som 2018. Det är främst vadare som saknas under vårsträcket i jämförelse
med åren 2014-2017. År 2017 observerades 137 arter, 2016 134 arter, 2015 131 arter och 2014 132 arter,
vilket är ungefär 60 fler än innan restaureringen. Ny art vid sjöängen 2019: tallbit.
- Under vintern skötte klubben de två vinterfågelmatningarna vid Hemmesta sjöäng.

Information, marknadsföring, sociala medier
• Klubben har under året gett ut 4 nyhetsbrev och 4 extra informationsutskick.
• Hemsidan aktualiseras fortlöpande och har under året utvecklats framför allt när det gäller bilder från
fågellokaler på Värmdö.
• Våra allmänna aktiviteter har annonserats i lokaltidningarnas evenemangskalendrar.
• Vid årsskiftet 2019/2020 hade vår Facebookgrupp 328 medlemmar, att jämföra med 279 medlemmar vid
årsskiftet 2018/2019.
• Instagramkontot, som skapades 2018, hade vid årsskiftet 2019/2020 76 följare, att jämföra med 59 följare
2018/2019.
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• I Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten har klubben medverkat med
artiklar och notiser. Yvonne Blombäck var klubbens korrespondent fram till årsmötet 11 februari, sedan dess
har Håkan Steen detta uppdrag.
• Det goda samarbetet med Granngården fortsatte. Klubben fanns på plats i butiken för att prata med
besökare om vinterfågelmatning och informera om verksamheten vid två tillfällen, 26 januari och 26 oktober.
Arbetsgruppen för Värmdö Fågelklubb: Tom Arnbom, Sören Bevmo, Sven Faugert, Majna Gemsjö, Mats
Nilsson, Peter Olsson. Håkan Steen, Eva Stenvång Lindqvist
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