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Fåglar på Mälarörna 2018

Verksamhetsberättelse för 2018
Urpo Könnömäki

Styrelsen för Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) lämnar här följande verksamhetsberättelse för 
år 2018.

Föreningsfrågor 
Styrelse
Urpo Könnömäki – ordförande
Jan Sondell – v. ordf. & sekr.
Per Lönnborg – kassör
Bo Thoor – ledamot
Christian Lagström – ledamot
Kjell Häggvik – ledamot
Per Öhman – ledamot
Gigi Sahlstrand – ledamot
Marianne Dannbeck – suppleant 

Revisorer
Björn-Olof Svanholm, ordinarie
Torbjörn Alm, ordinarie
Gudrun Skoglund, suppleant

Valberedning
Mats Andersson, sammankallande,
tel. 070-2417278.

Kontaktpersoner
Fågelobservationer  Kjell Häggvik 
Naturvård & program Urpo Könnömäki
Årsskriften   Jan Sondell

Antal medlemmar
Antalet medlemmar 2018 var 159 st, tillsammans 
med familjemedlemmar. 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften 2018 var för en ordinarie med-
lem 150 kr. Familjemedlem och ungdom under 
18 år betalar 50 kronor.

Ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av separat redo-
görelse.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har haft tre sammanträden under 2018.

Årsmöte och programblad
Årsmöte hölls den 27 mars 2018 i Ekuddens för-
eningslokal på Ekuddsvägen. Förutom själva års-
mötet blev det fika med bildvisning och föredrag 
av Jan Sondell som berättade personliga minnen 
från 1950‒1960-talets möten med ”Mäster Erik”, 
Erik Rosenberg, den ”svenska fältornitologins 
fader”.  Vår/sommarprogram och ett höst/vinter- 
program har utkommit.

Föreningsinformation
Information om aktiviteter, artiklar och fågelob-
servationer på Mälaröarna finns tillgängligt på vår 
hemsida: www.mof-ekero.se

Exkursioner och föreningsmöten
Under året har MOF arrangerat elva exkursioner 
och en innekväll, Lovön, Eldgarnsö, Örnspaning, 
Svartsjöviken, Urpos fågelmatning är platser 
som har besökts. Andra aktiviteter har varit flera 
”artrallyn”, lyssna på nattsångare, deltagande i 
Fågeltornslandskampen mot Finland, Exkursion 
till Öja – Landsort. Tisdagsklubben startade 
under året.

Projekt
Föreningen har initierat och drivit Projekt 
Backsvala tillsammans med Birdlife Sverige och 
företaget Heidelberg/Jehander.
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Svartsjöviken
MOF har även i år deltagit aktivt i projekt Svart-
sjöviken genom inventering av häckfågelfaunan 
(Urpo Könnömäki) och veckovisa observationer 
under våren. Häckfågelinventering har också 
utförts i Dämmet norr om Svartsjöviken. MOF 
har även genomfört flera exkursioner vid Svart-
sjöviken.

Årsskrift 2018
MOF har även detta år producerat en årsskrift 
som delades ut på årsmötet den 27 mars till de 
medlemmar som närvarade.

Övriga medlemmar har fått årsskriften via 
post. Årsskriften trycktes i färg i B5 format och 
innehöll 41 sidor.

Digitalisering av årsskrifter
Mälaröarnas Ornitologiska Förening har blivit 
lite av en föregångare när det gäller att lägga ut 
digitaliserad information på nätet. Du kan finna 
alla föreningens årsskrifter från år 2000 och framåt 
utom de två senaste på vår hemsida. Sök på: 
http://mof-ekero.se/fpm/

Läs om allt som skett på Mälaröarna när det 
gäller fågelskådning och fågelforskning i dessa ti-
digare skrifter. Vi kan tacka vår layoutredaktör Bo 
Nielsen och framförallt Kjell Häggvik för denna 
eminenta service. Det var Kjells idé och med sina 
datakunskaper såg han även till att genomföra 
en ordnad digitalisering. Du kan alltså läsa en 
sammanställning av de olika artiklarnas rubriker 
för varje år och sedan gå in och kolla närmare på 
innehållet.

Ungar av buskskvätta vid Svartsjöviken.   Foto Kjell Häggvik.




