
 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 

ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING 2011 

 

 

Medlemmar 

2011 hade ÖgOF 450 medlemmar, varav 389 huvudmedlemmar och 61 familjemedlemmar. 

Dessutom hade föreningen åtta prenumeranter som inte var medlemmar. 

 

Sammanträden 
Årsmötet hölls i Naturcentrum, Linköping, den 6 mars. Efter de ordinarie förhandlingarna delades 

Svanägget ut till Göran Lindell, som bland annat i många år oförtrutet bevakat östgötska 

rovfågelhäckningar. Mötet avslutades med att Magnus Elfwing visade bilder och berättade om en 

resa till Indien. Årsmötet var ett samarrangemang med Linköpings fågelklubb. 

 

Styrelsen hade nio ordinarie möten under året. 

 

Inventeringar 
ÖgOF samordnade årets riksinventering, som gällde svart- och gråhakedopping. Resultatet 

presenterades i Vingspegeln 4/11. Kungsörnsinventeringen som ÖgOF driver på uppdrag av och med 

stöd från länsstyrelsen fortsatte under 2011, om än med relativt begränsade insatser. Som en del av 

svensk häckfågeltaxering har ÖgOF (på uppdrag av länsstyrelsen) deltagit i arbetet med fasta 

standardrutter i landskapet. 

 

Vingspegeln 
Vingspegeln kom under året ut med fyra nummer på sammanlagt 146 sidor. Arbetet med tidningen 

löpte utan större problem, och det är ingen brist på material att publicera. Som 2010 gjordes tidningen 

helt i färg. Leif Jern var ansvarig utgivare och direktlänk mellan styrelsen och redaktionen. Elke 

Myrhede fungerade som manusmottagare, medan Adam Bergner, Lars Gezelius och Marcus Nygårds 

stod för själva tidningsskapandet. 

 

Övriga händelser & aktiviteter 

Landskapets miljömärkta artrally som ÖgOF finansierar gick av stapeln den 15 januari. Sedvanligt 

avslutades tävlingen med mat och artgenomgång på Hemslöjden i Linköping. 

 

Marcus Nygårds och Kjell Carlsson deltog i SOF:s årsmöte i Dalsland i april. 

 

ÖgOF:s ringmärknings- och sträckräkningsverksamhet på Häradsskär pågick under september 

och oktober, med ekonomiskt stöd från regionförbundet Östsam. Häradsskärskommittén, som 

organiserar projektet, bestod av Claes Svedlindh, Claes Lundkvist, Adam Bergner och Kjell Carlsson. 

22 personer deltog i den månadslånga verksamheten. Höstens resultat presenteras i Vingspegeln 1/12. 

Verksamheten kommer att pågå till 2013. 

 

Den ideella naturvården representerades av ÖgOF på Länsstyrelsens skogsseminarium 25.10 – Kjell 

Carlsson höll ett kort föredrag. 



 

Föreningen har deltagit i Länsstyrelsens samrådsgrupp för naturvård i Östergötland, vilken haft 

två möten under året. 

 

Årets regionmöte med ÖgOF och landskapets lokalföreningar hölls i Motala 14 november. 

 

Aktiviteten på hemsidan (www.ogof.se) var fortsatt god under 2011 – inte minst ventilerades många 

på olika sätt fågelrelaterade frågor på hemsidans forum. Som tidigare kunde man via hemsidan följa 

verksamheten på Häradsskär genom länkning till dagboksblad på Svalan. Niklas Strömberg arbetade 

med förbättringar av hemsidans byggnad, medan Johan Jensen, Claes Nilsson, Johan Elfström och 

Lars Johansson stod för löpande uppdateringar. Lars Johansson var styrelsens ansvarige för hemsidan. 

 

Medialt var 2011 lugnare än valåret 2010, men vid några tillfällen figurerade föreningen i lokalradio 

och press, bland annat i samband med den svarta stork som sågs i maj samt under 

Häradsskärsprojektet. 

 

Föreningen har svarat på några remisser, främst angående utbyggnaden av Sättuna samhälle vid 

Svartåmynningens naturreservat. Vi har också skickat skrivelser till Länsstyrelsen angående synen på 

råka och storskarv, samt påbörjat ett arbete med kommunfåglar – mer om det framöver! 

 

Slutligen måste noteras att föreningen under året lämnat lokalen på Drottninggatan i Linköping. 

Lokalen var i dåligt skick, och i samråd med övriga föreningar som vi delade den med beslutades att 

säga upp kontraktet. Styrelsemöten sker numera hemma hos styrelseledamöterna, och föreningens 

material lagras på Tinnerö gård. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se bifogad resultat- och balansräkning för detaljer. 

 

Funktionärer 

Styrelsen har under året bestått av: 

 

Kjell Carlsson (ordförande) 

Lars Johansson (vice ordförande & sekreterare) 

Barbro Nordström (kassör) 

Leif Jern 

Marcus Nygårds 

Anders Jörneskog 

Tommy Tyrberg 
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