Verksamhetsplan och budget för VFK 2021
VERKSAMHETSPLAN
Aktiviteter för medlemmarna
Föreningen fortsätter att utveckla programverksamheten och anordnar ett flertal exkursioner under
våren och hösten, samt därutöver skådarmorgnar vid Hemmesta sjöäng. Förutom artrallyt i januari
anordnas åter Februariracet samt ett rally i november. En inneträff anordnas någon gång under
hösten. Alla aktiviteter måste corona-anpassas och kan även komma att ställas in om läget fordrar.

Aktiviteter för allmänheten
• Klubben planerar att genomföra Fågelskådningens dag den 9 maj genom att ha Öppet hus vid
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.
• Vi deltar i Naturvårdsverkets och Svenskt Friluftslivs satsning 2021, ”Friluftslivets år”, efter
önskemål från kommunen. Flera exkursioner sker inom ramen för detta Klubben kommer också att
delta i ”Våtmarkens dag”, som anordnas av Sportfiskarna ihop med Värmdö kommun den 10 april
vid Hemmesta sjöäng. Vi ser deltagande i sådana här arrangemang som ett bra sätt att nå nya
målgrupper, som barn/familjer.

Ekonomiska frågor
Föreningen tar sedan 2019 ut en medlemsavgift, som vi förvaltar på bästa sätt. Intäkten används till
att betala hemsidesabonnemanget, newsletter-funktionen, priser när vi anordnar tävlingar samt till
att stödja holkprojekt och liknande naturvårdsprojekt. Medlemsintäkten används också till arvoden
till föreläsare och lokalhyra. Dock får vi sedan 2020 vissa bidrag från Studiefrämjandet för att täcka
kostnader kring aktiviteter.
Extra satsningar kommer att göras i början av året i nyhetsbrev och via Facebook för att
uppmärksamma medlemmarna på vikten av att betala medlemsavgiften.

Naturvårdsarbete och opinionsbildning
• Klubben genomför regelbundna inventeringar vid Hemmesta sjöäng och deltar i naturvårdsarbetet
i samarbete med bl.a. kommunen. Under 2021 undersöker vi möjligheten om närliggande områden
till Hemmesta sjöäng kan restaureras. Det skulle stärka området som helhet. Vi sköter även
vinterfågelmatningen.
• Vi bevakar händelseutvecklingen kring förbifarten vid Hemmesta och Horsstensleden.
• Vi arbetar vidare tillsammans med kommunen m.fl. kring flera nya naturvårdsprojekt, exempelvis
nya våtmarker.
• Klubben medverkar med artiklar och notiser kring aktuella naturvårdsfrågor i regionföreningen
Stockholms Ornitologiska Förenings tidskrift Fåglar i Stockholmstrakten.
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Information, marknadsföring
• Vi håller vår hemsida aktuell och informerar/kommunicerar kontinuerligt via vår Facebooksida. Vi
finns också på Instagram. Klubben skickar affischer till kommunen för uppsättning vår och höst vid
Hemmesta sjöäng med information om våra aktiviteter där.
• Vi sprider vår nya flyer i samband med aktiviteter där vi möter allmänheten.
• 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.
Styrelsen för Värmdö Fågelklubb: Tom Arnbom, Sören Bevmo, Maria Böhm, Sven Faugert, Majna
Gemsjö, Mats Nilsson, Eva Stenvång Lindqvist

BUDGET 2021
INTÄKTER
Medlemsavgifter

8 500

Dekaler m m

200

Bidrag från Studiefrämjandet

3 998
Totala intäkter:

12 698

KOSTNADER
Årsmötet, föredrag och lokal

-1 999

Innekväll höst, föredrag och lokal

-1 999

Naturvård & fågellokaler

-2 000

Hemsida

-1 971

Nyhetsbrevet

-1 485

Bankavgifter

-980

Rallypriser

-600

Fika till medlemsmöten & avtackning

-1 000

Artlistor & flyers

0

Totala kostnader:
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-12 034

