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Medlemmar 

2010 hade ÖgOF 451 medlemmar, varav 395 huvudmedlemmar och 56 familjemedlemmar. 

Dessutom hade föreningen åtta prenumeranter som inte var medlemmar. Medlemsantalet ökade under 

året med 3%, och sedan organisationsförändringen 2008 har medlemsantalet totalt ökat med knappt 

10%. 

 

Sammanträden 
Årsmötet hölls i Naturcentrum, Linköping, den 7 mars. Efter de ordinarie förhandlingarna delades 

Svanägget ut till Christer Elderud för berömvärda insatser för östgötsk fågelskådning och fågelskydd 

under många år. Mötet avslutades med att Häradsskärskommittén visade bilder från höstens 

verksamhet på Häradsskär. Årsmötet var ett samarrangemang med Linköpings fågelklubb. 

 

Styrelsen hade nio ordinarie möten under året. 

 

Inventeringar 
Årets riksinventeringsart var brun kärrhök. Resultatet av inventeringen, som finns sammanställt i 

Vingspegeln 4/10, antyder att brunhöksbeståndet i landskapet är oförändrat eller något mindre än vid 

förra riksinventeringen av arten (1995). 

 

Kungsörnsinventeringen som ÖgOF driver på uppdrag av och med stöd från länsstyrelsen fortsatte 

under 2010, om än med relativt begränsade insatser. En häckning som gav en flygg unge konstaterades 

i ett revir som delvis ligger i Östergötland. 

  

Som en del av svensk häckfågeltaxering har ÖgOF (på uppdrag av länsstyrelsen) deltagit i arbetet med 

19 fasta standardrutter i landskapet. 

 

Vingspegeln 
Vingspegeln kom under året ut med fyra nummer på sammanlagt 150 sidor. Tidningens omfattning 

var större än tidigare, och trycktes också för första gången i färg på nytt tryckeri. Redaktionsarbetet 

löpte normalt. 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 

Föreningens miljömärkta artrally (i samverkan med lokalklubbarna) gick av stapeln den 17 januari. 

Årets tävling blev mycket jämn, och avslutades sedvanligt med mat och artgenomgång på Hemslöjden 

i Linköping. 

 

6-7 februari närvarande Barbro Nordström på ett seminarium om biologisk mångfald i Alvesta, 

arrangerat av Sveriges ornitologiska förening (SOF). 



 

Ordförande Kjell Carlsson deltog i SOF:s årsmöte i Falsterbo 16-18 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, som 2010 bland annat bjöd på goda 

ringmärkningssiffror och en ny art för landet! Ringmärkningen visades upp för bland annat 

fågelklubbar, representanter för regionförbundet Östsam samt ett antal intresserade privatpersoner. 

Höstens resultat presenteras i Vingspegeln 1/11. Verksamheten kommer att pågå till 2013. 

 

Årets regionmöte mellan ÖgOF och landskapets lokalföreningar hölls i Linköping 12 november. Där 

diskuterades bland annat hur våra insatser i riksinventeringarna kan förbättras, hemsidan, 

verksamheten på Häradsskär, Vingspegeln, lokalföreningarnas situation samt SOF:s planer på 

organisationsutveckling. 

 

Aktiviteten på hemsidan (www.ogof.se) var fortsatt god under 2010. Notiser, X2010, forumet och 

galleriet engagerade. 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 Elfström, Johan Jensen, Claes Nilsson och Lars Johansson stod för löpande 

uppdateringar. Lars Johansson var styrelsens ansvarige för hemsidan. 

 

Medialt var 2010 ett ganska aktivt år för ÖgOF. Både med anledning av höstens politiska val och att 

2010 var utsett till Den biologiska mångfaldens år av FN, publicerade vi i september en debattartikel 

om den fortsatta utarmningen av biologisk mångfald och bristen på politiskt agerande i Corren. Ett 

seriöst försök att bjuda in länets politiker till en fågelexkursion med diskussioner om biologisk 

mångfald föll däremot platt, då inget av riksdagspartierna hörsammade inbjudan. Häradsskärsprojektet 

besöktes av reporter och fotograf från Corren, vilket resulterade i reportage både i Corren och 

Norrköpings tidningar. Starrsångaren som fångades i oktober gav uppmärksamhet i nationell och 

internationell fågelpress så väl som i lokal och nationell dagspress. 

 

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