
Ny ordförande för UOF 
 
Hej! 
 
Som ny ordförande för UOF vill jag passa på och presentera mig. 
 

 
 
Jag heter Tomas Kjelsson och bor i Almunge som ligger ca 3 mil öster om Uppsala. 
Jag har varit ordförande i Almunge-Knutby Ornitologiska Förening (AKOF) sedan 
1999 och vi har arbetat mycket med att få sjön Kärven iordningställd. 
 
Jag har läst biologlinjen på Uppsala Universitet. Faktiskt samma årskull som Björn 
Lundgren. Han var vid den tiden ordförande för UOF och jag kunde väl aldrig 
drömma om att jag skulle sitta på den förtroendeposten senare. Det känns lite 
konstigt. 
 
Man får ofta frågan om vad som är favoritlokalen. Jag har lite svårt att svara på 
sådant då jag tycker att Uppland har många fina lokaler. Det har de som är med i 
tävlingen UppX om inte annat fått uppleva. Det har varit att kasta sig från den ena 
lokalen till den andra. UppX har på så sätt också gynnat skådandet då man har varit 
på lokaler man aldrig har varit på förut eller ens föreställt sig att åka till. En del har 
säkert upptäckt nya ”favoritlokaler” på det sättet. 
 
Jag kommer att vilja använda mig mer av hemsidan. Både för att kunna förmedla mer 
information snabbare till medlemmarna men även för att kunna föra en 
kommunikation mellan medlemmar och styrelse. 
 



Det har framkommit önskemål om att kunna få information via mail om när inneträffar 
och exkursioner skall vara. Vi ska titta över detta och se vad vi kan göra. 
 
Fredrik Litsgård kommer att gå upp som ordinarie ledamot i styrelsen och som nya 
suppleanter välkomnar vi Weine Erlandsson (välkänd skådarprofil) och Kieth Bennett. 
 
Jag vill även nu passa på att tacka Jan-Paul Lösing som avgår som redaktör och 
Jocce Ekström som avgår som ordförande. De har dragit ett tungt lass ibland och jag 
tror att det för en utomstående kan vara svårt att se vilket jobb de ändå har lagt ner 
på föreningen. Ännu en gång tack till er båda. 


