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ÖSTERGÖTLANDS LÄNS ORNITOLOGISKA FÖRENING 
Verksamhetsberättelse för föreningsåret 2006 

 

 

 

Medlemmar 
 

Antalet medlemmar var 459 st (mot 432 föregående år) vid utgången av 2006. Detta innebär en ökning 

med 27 jämfört med 2005.  

 

Sammanträden 
 

Årsmötet hölls i Naturcentrum, Linköping den 26 februari. Efter de ordinarie förhandlingarna 

berättade Daniel Bengtsson om en resa i östra Australien. Årsmötet var ett samarrangemang med 

Linköpings fågelklubb. 

 

Svanägget delades ut till Bo Karlsson och hans medhjälpare för sina insatser med att återställa sjön 

Sträp. 

 

Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt vid sex tillfällen.  

 

Regionmöten med deltagande av de lokala fågelföreningarna hölls den 16.2 och 16.11. Under mötena 

diskuterades gemensamma angelägenheter för länets fågelföreningar, främst Vingspegelns framtid och 

gemensamma inventeringar. 

 

Inventeringar, aktiviteter m m 
 

Under 2006 var silltrut och storskarv riksinventeringsarter. Omkring 4000 par storskarv häckade i 

länet medan silltrut bara rapporterades från ett tiotal lokaler i skärgården plus några få par i Yxningen. 

Utöver riksinventeringarna påbörjades en omfattande damminventering under 2006. Totalt 

inventerades fågelfaunan i ett 70-tal dammar och andra mindre vatten. Av dessa visade ca 45 vara av 

ornitologiskt intresse. Inventeringen planeras fortsätta under 2007. 

 

ÖLOF har fungerat som samordnare för inventeringar av kungsörn i Östergötland. Dessa finansieras 

av länsstyrelsen via rovdjursmedel. 

 

ÖLOF har på uppdrag av länsstyrelsen administrerat ett miljöövervakningsprogram för fåglar 

omfattande 18 standardiserade punkt-/linjetaxeringsrutter. För detta erhöll föreningen 9 500:-, vilket i 

stort sett är lika med kostnaden för verksamheten. 

 

Föreningen har ekonomiskt stöttat ett antal ornitologiska aktiviteter. Förutom de ovannämnda 

riksinventeringarna och damminventering har bidrag även lämnats till nät för 

ringmärkningsverksamheten vid Roxen, inventering av sparvuggla, till ett ornitologiskt ungdomsläger 

vid Tåkern och till det årliga Kravrallyt. 

 

Efter viss diskussion beslutade ÖLOF att tills vidare fortsätta att driva ”Östgötasvararen”. 

 

Under året påbörjades arbetet med att ta fram beskrivningar på östgötska fågellokaler som skall 

presenteras på föreningens hemsida www.oelof.se. 
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Vingspegeln 
 

Vingspegeln har under året kommit ut med 4 nummer omfattande 120 sidor (128 föregående år). 

Antalet prenumeranter uppgick till 419, vilket innebar en minskning med 40 jämfört med 2005. Det 

har även under 2006 varit problem med att få fram tillräckligt med material till Vingspegeln.  

  

Ekonomi 
 

Sammantaget innebär 2006 års verksamhet ett underskott uppgående till ca 1900 kr på en omsättning 

av ca 84500 kr (föregående år gav ett överskott om 4 400 kr). De enda större investeringarna under 

året gällde en ny laserskrivare till Vingspegeln och ett nytt bokföringsprogram för kassören. 

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god. 

 

 

Funktionärer 
 

Styrelseledamöter  Tommy Tyrberg ordförande 

   Barbro Nordström vice ordförande 

Lars Johansson sekreterare 

   Leif Jern  kassör 

Anders Jörneskog   

   Martin Larsson 

   Pär Nilsson 

   

 

Revisorer   Elke Myrhede   

   Ann-Christine Wiklander 

 

Revisorssuppleanter  Gunnar Myrhede 

   Bengt Andersson 

 

Valberedning   Dan Nilsson  sammankallande 

   Lars Gezelius 

   Bengt Arhall 

 

 

 

 

Linköping 2007-02-26 

 

 

 

 

På styrelsens uppdrag 

 

 

Tommy Tyrberg 
 


