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STYRELSE   Sammansättningen har under året varit följande: 
Ordförande Tomas Kjelsson Ledamot Emil Andersson 
Sekreterare Gunnar Ehrenroth Ledamot Mattis Jansson 
Kassör Peter Schmidt Ledamot Fredrik Litsgård 
Ledamot Annika Rastén Suppleant Weine Erlandsson 
Ledamot Micke Malmaeus Suppleant Keith Bennett 

 
REVISORER   Per Johan Ulfvendahl och Bengt Säfström 
 
VALBEREDNING   Ingrid Stenström och Ola Sundell 
 
RAPPORTKOMMITÈ   Joakim Djerf, Bill Douhan, Mats Edholm, Anders Eriksson, Fredrik Friberg, 
Petter Haldén, Björn Lundgren, Ulrik Lötberg, Owe Rosengren, Johan Södercrantz, Martin Tjernberg 
samt Pekka Westin. 
 
REDAKTION   Under året utgavs ”Fåglar i Uppland” årgång 33. (Tomas Kjelsson ansv. utgivare) 
Redaktion består av Annika Rasten (redaktör) och Ragnar Hall (layout), Bill Douhan, Hans Ryttman, 
Yngve Hareland och Åsa Steinholz. 
 
WEBBMASTER   Joakim Djerf. Under året har en webbredaktion börjat bildas i ledning av Keith 
Bennett 
 
 
Föreningen har under året lyckats genomföra följande planerade verksamheter 
 
Exkursioner  Föreningen har under året genomfört  29 exkursioner (en blev inställd). 
Inneträffar  Föreningen har under året genomfört  4 inneträffar. 
Framtidsdag   Under året har ett möte om föreningens genomförts 
 
Funktionärsarbete  7 stycken styrelsemöten har hållits under året.  
 
Övriga arrangemang   Föreningen har under året deltagit i Stadsskogens dag och i guidat 
intresserade besökare i Ledskär under två olika tillfällen samt deltagit i Kungsängsslåttern. 
 
Naturvård    
Föreningen har under 2006 inte lämnat bidrag ut fågelskyddsfonden till projekt: 
 
Inventeringar 
Föreningen har under 2006 genomfört en inventering av Norra Heby kommun samt råkor i Uppsala 
 
Fåglar i Uppland 
Föreningen har genom gediget arbete av den nya redaktionen kommit ikapp utgivningen. 
 
UppX 2006 
Under året har föreningen genomfört tävlingen och det har visat sig vara ett lyft för aktiviteten på 
hemsidan www.uof.nu. Vinnare av 2006 års UppX blev Weine Erlandsson vilket gav honom det 
eminenta priset av ett gratis medlemskap under 2007! GRATTIS! 
 
Försäljning 
Försäljningen har fått ett radikalt uppsving. Vi har sålt flera böcker än vanligt och fått ett netto på 8 640 
kr till fågelskydd. Vi har även köpt in några CD skivor med fågelsång i trädgården som visade sig 
populära. Under året har vi varit med på två julmarknader. En i Gimo och en i Järlåsa. Detta har visat 
sig lyckat inte bara för försäljningen utan nya medlemmar har värvats samt många har kommit fram för 
att prata om fåglar. Vi tror att detta att vara med på marknader är ett bra sätt att via att vi finns. 
 
Övrigt 
Under året har flera arbetsgrupper bildats. 
 



 
Medlemsvärvning   Under året har föreningens medlemsantal minskat (igen). Antalet medlemmar 
som lämnat föreningen har varit normalt men nytillströmningen har varit mindre än vanligt.  
Medlemsantalet var under 2006  910st betalande  medlemmar. 


