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I EXKURSIONER
Föreningen har under 2011 ordnat tio
exkursioner.

· 2-3 april. Färna ekopark. Åtta deltagare.
Ledare Anita Nilsson & Marianne
Karlsson..

· 10 maj. Beckasinspel. Trettio deltagare.
Ledare Lars Johansson.

· 8 maj. Fågelskådningens dag vid
Svensksund. Tjugufem deltagare. Ledare
Lennart Lander & Anita Nilsson.

· 19 maj. Tjejskådning, Ljusfors
naturreservat. Nio deltagare. Ledare
Monica Ehrendahl & Anita Nilsson.

· 5 juni. Naturnatten. I samarbete med
SNF. Tolv deltagare. Ledare: Göran
Esbjörnsson.

· 9 juni. Hemma hos sparvugglan i
samarbete med kommunekologerna.
Tjugufem deltagare (varav 12 från FiNk).
Ledare Juhani Vuorinen.

· 28 augusti. Strandstuguviken. Tre
deltagare. Ledare Mats Hjelte.

· 25 september. Vad är det vi hör? Fem
deltagare. Ledare Olof Hjelm.

· 1 oktober. World Birdwatch Day. Sex
deltagare. Ledare Colin Messer m.fl.

· 15 oktober Häradskär. Nitton deltagare.
Ledare Lennart Lander.

II INNEMÖTEN
FiNk har haft fem föreningsträffar under året:

· 26 januari Månadsmöte: Tornsvalor.
(Åke Jönsson). Fjorton deltagare.

· 13 mars. Årsmöte + föredrag Tjäder i
Kolmården (Hans Svensson & Eric
Hägerroth), Trettioen deltagare.

· 21 september. Månadsmöte: Bland
papegojor och pungdjur (Nils-Åke
Andersson. Tjugu deltagare.

· 16 november. Månadsmöte: Ölands
fågelliv (Henrik Karlsson).

· 30 november. Månadsmöte. Mera fågel
kring Norrköping (Ingemar Karlström).

FiNk-styrelsen har sammanträtt fem gånger under
mandatperioden.

III ÖVRIGA AKTIVITETER
· FiNk har figurerat i media (tidningar, TV)

vid flera tillfällen.
· Den 14 november representerade Ulf

Linnell vår förening på ÖgOF:s möte med
länets naturföreningar. Mötet hölls i
Motala.

· Kommunrallyt  en tävling mellan länets
kommuner. 19 (Norrköping) + 5
medlemmar (Söderköping) deltog i denna
tävling 19-20 november. Syftet är att
under en helg se så många fågelarter
som möjligt. Norrköping delade
förstaplatsen med Linköping med 93
sedda arter. Söderköping placerade sig
6:a (56 arter) och Finspång 7:a (50 arter).

· Styrelsen har författat ett remissvar ang.
en planerad ny järnvägssträcknng genom
Knivbergaområdet. Styrelsen ansåg bl.a.
att Det vore förödande om detta område
klyvs i två delar. Stora störningar, och
ökad kollisionsrisk, beräknas uppstå för
flyttfåglarna.

IV PROJEKT OCH INVENTERINGAR
· Andräkning vid Strömmen: Föreningens

medlemmar har, för 32:e året i rad,
inventerat vattenbundna vinterfåglar vid
Motala Ström. Denna vinter räknades
fåglarna den 16 januari. Åtta personer
deltog.

· Riksinventering: Elva av föreningens
medlemmar deltog under sommaren i den
rikstäckande inventeringen av svarthake-
och gråhakedoppingens förekomst i
landet.

· Föreningsmedlemmen Tord Nilsson har
fortsatt sin kartläggning av kungsörnens
status i länet.

· Föreningens medlem Lars Peterson har
fortsatt sitt projekt med byggande av
holkar för berguv och sparvuggla.

· Föreningens ordförande har fortsatt sina
studier om pungmes, kungsfiskare,
strömstare, sparvuggla och forsärla.
Enstaka föreningsmedlemmar har deltagit.

· Lars Peterson & ordföranden har
inventerat fågellivet i ett antal sjöar i
Kolmården på uppdrag av Norrköpings
kommuns tekniska kontor. Inventeringen
fortsätter 2012.



· Föreningens medlem Åke Jönsson har
fortsatt sina studier om tornsvalans liv.

· Fyra medlemmar har inventerat var sin
standardrutt i östra Östergötland samt
punktrutter inom kommunen som ett led i
projektet Svensk fågeltaxering.

· Några av föreningens medlemmar har
deltagit i vinterfågeltaxeringen samt haft
en punktrutt för nattaktiva fåglar.

V MEDLEMSANTAL
2010 års siffror inom parentes. Medlemsantalet

var vid årets slut 232 (243), varav ordinarie 189
(180), familjemedlemmar ca 43 (60) samt 2 (2)
barn- och ungdomsmedlemmar. Elva nya
medlemmar har tillkommit under året.

VI PUBLICERINGSVERKSAMHET
Under 2011 har föreningens tidskrift "Fåglar i
Norrköpingstrakten  utkommit med två skrifter och
två programnummer på sammanlagt ca 100 sidor.
Dessutom har skriften fått färg både på omslaget och
inlagan! Skriften har tryckts i 250 exemplar per
nummer. Över 200 exemplar skickades i juni. I
december skickades det ut 189 till
föreningens medlemmar och drygt ett 30-tal
utbytestidskrifter har distribuerats till andra föreningar,
organisationer och kontaktpersoner samt som
pliktexemplar till bibliotek. (Norrköpings
Stadsbibliotek har två betalda prenumerationer).
Föreningens hemsida har under året getts en ny
tilltalande utformning av Fredrik Sahlin.
(http://web.comhem.se/fink)

VIII FUNKTIONÄRER
FÖLJANDE PERSONER HAR HAFT
FÖRTROENDEUPPDRAG UNDER 2011

Styrelsen 2011: Juhani Vuorinen (ordförande),
Kent Johansson (kassör), Karin Forsell
(sekreterare, programkommittén), Lennart Lander
(vice ordförande, programkommittén), Ulf Larsson
(ledamot, inventeringsansvarig), Anders Tillander
(ledamot, skogsfrågor) & Robert Petersén
(ungdomsledamot).

Revisorer: Harriet Johansson & Lena Ljungars,
suppleant Tord Nilsson

Valberedning: Colin Messer & Tord Nilsson

Programkommitté: Karin Forsell, Lennart Lander,
Anita Nilsson (fram till årsmötet) & Anders
Törnqvist.

Redaktionskommitté för tidskriften: Göran
Esbjörnsson (ansvarig utgivare), Ulf Linnell

(redaktör), Harriet Johansson, Ulf Larsson, Colin
Messer samt Magnus Bergvall (bildredaktör).

Rapporter & hemsida: Fredrik Sahlin.

Inventeringar: Ulf Larsson

Klubbansvarig: Gun-Britt af Wåhlberg & Claudia
Håkansson.

SLUTORD
Styrelsen i Fågelföreningen i Norrköping vill rikta
ett stort tack till de medlemmar, som bidragit med
olika insatser vid föreningsmöten och övriga
arrangemang. Ett stort tack även till våra två
klubbansvariga som bakat bröd, dukat och kokat
kaffe, samt hållit klubblokalen i ett vårdat skick.
Ett tack även till övriga funktionärer för det
gångna årets arbete.

Slutligen vill styrelsen tacka för stöd och gott
samarbete med Naturskyddsföreningen i
Norrköping, kommunekologerna, Östergötlands
ornitologiska förening (ÖgOF), de övriga
naturföreningarna i länet, Norrköpings kommun
samt Studiefrämjandet.
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