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Ännu ett år har gått full med fågelaktiviteter. Vid 
en tillbakablick så kan styrelsen konstatera att 
våra inneaktiviteter i allmänhet är engagerar 
klubbens medlemmar medan exkursioner ofta får 
ställas in eller har få deltagare.  
Det är positivt att en del inventeringar av olika 
slag görs inom kommunen av FiNk:s medlemmar. 
Det gynnar forskningen kring våra fåglar.  
 
I  EXKURSIONER 
Föreningen har under 2014 ordnat nio 
exkursioner. 
  

 5/4 Exkursion till Lövskär i Arkösunds 
skärgård. Ledare: Robert Petersen 

 8/4 Fåglarnas trädgård. Samarbete med 
Norrköpings trädgårdssällskap. 50-talet 
åhörare. 

 12/4 Orrspel på Kärnskogs mosse. Sex 
deltagare. Ledare Karin Forsell. 

 3/5 Fågeltornskampen 
Svensksundsviken, Leonardsberg & 
Åby. 98 arter noterades vid 
Leonardsberg (2:a plats i landet). 

 4/5 Fågelskådningens dag vid 
Herrebro våtmark. Fredrik Sahlin 50-
taLpersoner besökte området. 

 5/6 Naturnatten i samarbete med 
Naturskyddsföreningen. Ledare Göran 
Esbjörnsson. 5 deltagare. 

 23/6-29/6 Långresa till Dala-
Härjedalsfjällen. Ledare: Karin Forsell & 
Ulf Linnell. 16 deltagare. 

 13/9 Niklas Aronsson vid 
Färgaregården. Ledare Karin Forsell. 

 19/9-21/9 Långresa till Nidingen. 
Ledare Karin Forsell. 6 deltagare.  

 4/10 Euro Bird Watch Day. 20 deltagare.  

 11/10 Heldag på Häradskär. 9 deltagare. 
Ledare Lennart Lander & Fredrik Sahlin.  

 6/12 Skärgårdstur med båt. Linköpings 
fågelklubb var anordnare 
.  

 
II  INNEMÖTEN 
FiNk har haft sex föreningsträffar (inkl. 
årsmötet) under året:  
 

 26/2 Föreningsmöte: ”I jaguarens och 
anakondans rike” Nils Åke Andersson. 22 
deltagare. 

 

 23/3 Årsmöte ”Resmål världen över” 
(Göran Pettersson - AviFauna), 32 
deltagare. 

 7/10 Föreningsmöte: ”Alaska” (Lennart 
Lander), 11 deltagare. 

 4/11 Föreningsmöte: ”Resa till 
Härjedalen” (Fredrik Sahlin & Anders 
Törnquist), 26 deltagare. 

 18/11 Föreningsmöte: ”Fåglar och 
klimatförändringar” (Kjell Carlsson). 16 
deltagare 

 2/12 Föreningsträff ”Café FiNk” (Karin 
Forsell). 19 deltagare. 
 

FiNk-styrelsen har sammanträtt sex gånger under 
mandatperioden. 
 
III  ÖVRIGA AKTIVITETER 

 FiNk har figurerat i media (tidningar, TV) 
vid flera tillfällen. 

 FiNk har i vanlig ordning lämnat 
synpunkter i ett flertal remissärenden. 

 Årets Krav-rally gick av stapeln 18/1. 
Återsamling efter rallyt skedde i 
Norrköping. 

 Den 17 november 2014 var FiNk värd för 
ÖgOF:s möte med länets naturföreningar.  

 Kommunrallyt – en tävling mellan länets 
kommuner, gick av stapeln 15-16 
november. Syftet är att under en helg se 
så många fågelarter som möjligt. 
Norrköping vann i år med sina 127 arter. 
Linköping kom tvåa (110 arter). 
Sammanlagt observerades 139 arter i 
Östergötland under helgen. För 
Norrköpings del hade eldsjälen R. 
Petersén engagerat 46 personer. Totalt 
deltog 145 personer i hela länet. 
 

 
IV  PROJEKT OCH INVENTERINGAR  

 Andräkning vid Strömmen: Föreningens 
medlemmar har, för 35:e året i rad, 
inventerat vattenbundna vinterfåglar vid 
Motala Ström. Denna vinter räknades 
fåglarna den 12 januari. Elva personer 
deltog. 

 Föreningsmedlemmen Lars Peterson & 
ordföranden har inventerat fågellivet i 
ytterligare ett antal sjöar i Kolmården på 
uppdrag av Norrköpings kommuns 



tekniska kontor. Det totala antalet sjöar är 
nu 105. 

 Några av föreningens medlemmar har 
deltagit i vinterfågeltaxeringen samt haft 
en punktrutt för nattaktiva fåglar. Många 
har dessutom bidragit till SOF:s 
fågelbordsräkning i slutet av januari. 

 Nätverket Rapphönan med ett 30-tal 
kvinnliga skådare har under året haft ett 
10-tal utflykter. Året inleddes med 
knytkalas och Vintefåglar inpå knuten hos 
Karin Forsell. En resa med övernattning 
gick till Tåkern. Vår och höst har avslutats 
med ett uppskattat restaurangbesök då 
kommande termins aktiviteter planerats.  

 
V                   MEDLEMSANTAL  2014 

2013 års siffror inom parentes. 
Medlemsantalet var vid årets slut 234 
(239), varav ordinarie 190 (188), 
familjemedlemmar 44 (50) samt 2 (3) barn- 
och ungdomsmedlemmar. Elva nya 
ordinarie medlemmar samt 14 
familjemedlemmar har tillkommit under 
året. 

VI  PUBLICERINGSVERKSAMHET 

Under 2014 har föreningens tidskrift "Fåglar i 
Norrköpingstrakten” utkommit med två skrifter och 
två programnummer på sammanlagt 76 sidor. 
Skriften har numera färg både på omslaget och 
inlagan och har tryckts i 225 exemplar per nummer.  

Föreningens hemsida har även under detta år 
skötts av Fredrik Sahlin. 
(http://web.comhem.se/fink).  

Föreningens Facebook-sida har adressen: 
(https://www.facebook.com/NorrkopingFINK) 

VII  EKONOMI 2014 

Föreningens inkomstposter under år 2014 har 
varit: Medlemsavgifter 33 940 kr, egna 
arrangemang och lotterier mm 2565 kr (1350 kr 
som bidrag från Studiefrämjandet samt 1215 kr för 
kaffe/lotterier). 

Föreningens utgiftsposter under år 2014 har bl.a. varit:  
Lokalhyra 19291 kr, tidskrift inkl. utskick 15699,50, 
föreläsararvoden 6356,50 plusgirokostnader 862 samt 
övriga utgifter 5920 kr (medlemsavgift SOF 615 kr, 
gåvor 1900 kr, bidrag till fjällresenärer 1600 kr och 
årsmöteskostnader 1805 kr) 

(För detaljer se resultat- samt balansrapport!) 

VIII  FUNKTIONÄRER  
FÖLJANDE PERSONER HAR HAFT 

FÖRTROENDEUPPDRAG UNDER 2014 
 
Styrelsen: Juhani Vuorinen (ordförande), Lena 
Nilsson (kassör), Karin Forsell (sekreterare, 
programkommittén), Lennart Lander (vice 
ordförande, programkommittén), Ulf Larsson 
(ledamot, inventeringsansvarig), Anders Tillander 
(ledamot, skogsfrågor).  
 
Revisorer: Harriet Johansson & Lena Ljungars, 
suppleant Tord Nilsson. 
 
Valberedning: Colin Messer & Tord Nilsson. 
 
Programkommitté: Karin Forsell, Lennart Lander, 
Fredrik Sahlin & Anders Törnqvist.  
 
Redaktionskommitté för tidskriften: Göran 
Esbjörnsson (ansvarig utgivare), redaktör Tommy 
Tyrberg, Harriet Johansson, Ulf Larsson, Colin 
Messer samt Magnus Bergvall (fotografier). 
 
Rapporter & Facebook-sida: Robert Petersén 
Hemsida: Fredrik Sahlin. 
 
Inventeringar: Ulf Larsson 
 
 
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 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. 
 
 
 
 
Norrköping 22 mars 2015 
 
 
Karin Forsell  Lennart Lander 
Ulf Larsson  Lena Nilsson  
Anders Tillander   Juhani Vuorinen 
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