Verksamhetsberättelse för Värmdö Fågelklubb 2020
Medlemmar och medlemskap
Vi befinner oss fortfarande i en övergångsperiod mellan att ha haft ett gratis medlemskap och från och med 2019 ta
ut en medlemsavgift. Så länge medlemskapet var gratis hade vi ett stadigt stigande medlemsantal. Vid årsskiftet
2014/2015 hade vi 126 medlemmar, vid årsskiftet 2018/2019 360 medlemmar.
150 medlemmar betalade medlemskap 2020, varav 17 familjemedlemmar (att jämföra med 204 vid årsskiftet
2019/2020), men nyhetsbrev och informationsutskick har under året skickats ut till samtliga på utskicklistan. Det är
en väsentlig minskning, som styrelsen bedömer hör samman med att en stor del av våra aktiviteter ställdes under
vårren. Att vi inte har kapacitet att skicka ut personliga påminnelser kan också spela roll.
Anledningen till att vi började ta ut en medlemsavgift var att vi ”betat av” det kassakapital föreningen samlat på sig
under en del år. Vi behöver betala årliga avgifter för hemsida, domännamn, banktjänsten m m. Att vi har betalande
medlemmar medför att vi får bidrag från Studiefrämjandet för föreläsararvoden och lokalhyra.

Arbetsgruppen/styrelsen
Arbetsgruppen bestod fram till årsmötet 10 februari 2020 av Tom Arnbom, Sören Bevmo, Sven Faugert, Majna
Gemsjö, Mats Nilsson, Peter Olsson, Håkan Steen och Eva Stenvång Lindqvist. Vid årsmötet avgick Peter Olsson pga
flytt. Maria Böhm valdes in som ny ledamot. Eva Stenvång Lindqvist valdes till ordförande. Lars Persson avgick som
revisor och Åke Andreasson valdes som ny revisor. Agneta Tillberg och Lars Persson valdes till valberedning. Under
hösten avgick Håkan Steen i förtid av privata skäl, men kvarstår som en av tiotalet resurspersoner som klubben
knutit till sig. Till följd av den stadgerevision som gjordes vid årsmötet 2020 använder vi nu benämningen styrelsen.
Arbetsgruppen har under året haft 6 möten, varav ett utomhus och ett digitalt.

Aktiviteter för medlemmarna
Året präglades av corona-pandemin, som innebar att vi tvingades ställa in ett flertal planerade aktiviteter, framför
allt under våren när stor osäkerhet rådde kring hur vi skulle agera.
Den stora nyheten för året var Februariracet, en individuell tävling som pågick hela februari och blev en stor succé
med 19 tävlande. På grund av coronan kunde det vandringspris (en strandskata i glasmonter, med plakett) som
inköpts dock inte delas ut förrän under hösten. Uppmuntrade av denna framgång anordnade klubben även ett
novemberrally, 7 november, som också det blev en succé med 12 deltagande lag.
Följande genomfördes:
Lördag 11/1: Artrally på Värmdö fastland • Måndag 10/2: Årsmöte med föredrag och bildvisning av Tomas Axén
Haraldsson: Bland tekoppar och minareter - fågelskådning i Mellanöstern • Lördag 1 – lördag 29/2. Februariracet:
krysstävling på Värmdö fastland • Lördag 9/5: Gökotta vid Hemmesta sjöäng • Söndag 10/5: Fågelsång för nybörjare
vid Ösby träsk • Lördag 13/6: Nattsångare vid Hemmesta sjöäng • 23/8: Exkursion till Fysingen • Lördag 5/9:
Höstspaning vid Hemmesta sjöäng • Lördag 19/9: Höstens fåglar i jordbrukslandskapet • Torsdag 1/10 Skådarpub
med utdelning av vandringspriset • Lördag 3/10: Höstflyttande fåglar i Hjälstaviken • Söndag 1/11: Fågellokaler på
Värmdö • Lördag 7/11: Artrally
Inställda aktiviteter:
Lördag 21/3: Flockar av vårfåglar! • Måndag 23/3 Skådarpub med prisutdelning • Torsdagarna 16/4, 30/4, 7/5, 14/5:
Skådarmorgnar vid Hemmesta sjöäng • Söndag 10/5 Fågelskådningens dag vid Hemmesta sjöäng •
Lördag 16 eller söndag 17/5: Svenska Högarna/Horssten • Måndag 2/11: Innekväll med föredrag och bildvisning av
Niclas Ahlberg/N: Ljusets avsked och återkomst. (Någon Horsstenstur under hösten planerades inte in alls, på grund
av corona-läget).

Aktiviteter för allmänheten
Inga aktiviteter för allmänheten anordnades på grund av corona-läget.
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Övriga arrangemang
En exkursion till Hemmesta sjöäng anordnades för medlemmar i Stockholms Ornitologiska Förening, StOF, 10/5.

Ekonomiska frågor
Föreningen har under året fått in 7 250 kronor i intäkter avseende medlemskap 2020 och köp av dekaler (jfr 2019:
9 725 kronor). I och med införandet av medlemsavgifter är föreningens ekonomi god, och årets minusresultat täcks
mer än väl av de medel vi har på banken.
För ekonomisk berättelse hänvisas till bilagan till punkt 7 på dagordningen.

Naturvårdsarbete och opinionsbildning
• Klubben har varit involverad i flera möjliga våtmarksprojekt, men inga beslut har tagits om de kommer
genomföras.
• Vi har även varit involverade i ett försök, påbörjat 2019, att locka backsvalor till en iordningställd häckningsbrant,
men tyvärr uteblev svalorna även i år.
• Tre skrak-/knipholkar har köpts in och kommer sättas upp vid Farstaviken i samverkan med en
bostadsrättsförening.
• På förfrågan från kommunen har klubben informerat om i vilka naturområden vi anordnar våra aktiviteter samt
vilka våra medlemmar besöker. En rad föreningar har tillfrågats, som ett led i kommunens arbete med en ny
översiktsplan.
• Hemmesta sjöäng:
- Klubben har fortsatt bevaka vad som pågår när det gäller planerna på en förbifart genom Hemmesta storskog samt
de avverkningsanmälningar som uppmärksammades 2019. Under året har inget hänt som föranlett åtgärder från
klubbens sida.
- 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 placerades ut i
början av året, dock blev det ingen häckning på någon av dem.
- Fyra knipholkar sattes upp vid sjöängen. Holkarna tillverkades av Tommy Ekholm, som också efterskänkte
materialkostnaden. Klubben tackar!
- 6 fågelinventeringar genomfördes vid sjöängen. Därmed har 149 inventeringar genomförts. Totalt observerades
133 fågelarter vid Hemmesta sjöäng under 2020. Det är främst vadare som saknas under vårsträcket i jämförelse
med åren 2014-2017. År 2019 observerades 120 arter, 2018 120 arter, 2017 137 arter, 2016 134 arter, 2015 131
arter och 2014 132 arter, vilket är ungefär 60 fler än innan restaureringen. Ny art vid sjöängen 2020: lappsparv. Men
det är värt att notera att även en forsärla, kungsörn och tallbit observerades.
- Under vintern skötte klubben de två vinterfågelmatningarna vid Hemmesta sjöäng.

Information, marknadsföring, kommunikation i sociala medier
• Klubben har under året gett ut 4 nyhetsbrev och 3 extra informationsutskick.
• En reklamflyer för klubben har tagits fram, avsedd att delas ut vid aktiviteter som riktar sig till allmänheten. • För
att öka antalet medlemmar påbörjade klubben en drive via hemsidan/nyhetsbrev/Facebook för att uppmuntra till
att ge bort medlemskap i gåva/julklapp. Två gåvokort togs fram i form av PDF-er som kan printas ut från hemsidan.
• Hemsidan aktualiseras fortlöpande.
• Vid årsskiftet 2020/2021 hade vår Facebookgrupp 382 medlemmar, att jämföra med 328 medlemmar vid årsskiftet
2019/2020.
• Instagramkontot hade vid årsskiftet 2020/2021 88 följare, jämfört med 76 följare vid årsskiftet 2019/2020.
• I Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten har klubben under året medverkat med
en kortare artikel. Håkan Steen hade uppdraget som VFK:s korrespondent fram till hösten, då uppgiften övertogs av
Sven Faugert.
Styrelsen för Värmdö Fågelklubb: Tom Arnbom, Sören Bevmo, Maria Böhm, Sven Faugert, Majna Gemsjö, Mats
Nilsson, Eva Stenvång Lindqvist
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