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Ett år med stora förändringar och med olika 
fågelaktiviteter är till ända. Nu har vi lämnat 
lokalen och kommer i fortsättningen hyra in oss 
vid behov på Hemgården. Året har också präglats 
av många olika aktiviteter både inne och ute. Det 
är positivt att inventeringar av olika slag görs inom 
kommunen av FiNk:s medlemmar. Det gynnar 
forskningen kring våra fåglar. Vi har också haft en 
välbesökt kurs om rovfåglar. Ca 15 medlemmar 
har vid 4 tillfällen lärt sig mer om hur man känner 
igen våra vanliga rovfåglar. 
 
I  EXKURSIONER 
 

Föreningen har under 2014 ordnat nio 
exkursioner: 
  

 28/3 Tåkern. Ledare Lennart Lander och 
Fredrik Sahlin. 8 deltagare. 

 15/4 och 25/4 Herrebro våtmark. Ledare 
Göran Esbjörnsson och Robert Petersén. 
12 deltagare. 

 14/5 och 25/5 Herrebro våtmark. Ledare 
Fredrik Sahlin 6 deltagare. 

 9/5 Fågeltornskampen vid 
Svensksundsviken, Leonardsberg 
och Åby. 98 arter noterades vid 
Leonardsberg (2:a plats i landet). 
13 deltagare. 

 10/5 Fågelskådningens dag vid 
Svensksundsviken. Ledare Lennart 
Lander och Fredrik Sahlin. 5 deltagare. 

 5/6 Naturnatten i samarbete med 
Naturskyddsföreningen. Ledare Göran 
Esbjörnsson.9 deltagare. 

 27/5—2/6 Långresa till Fårö och 
Stora Karlsö. Ledare Karin Forsell. 
16 deltagare. 

 13/9 Fjällmossen. Ledare Fredrik Sahlin. 
9 deltagare. 

 20/9 Gåsrunda Svensksundsviken. 
Ledare Fredrik Sahlin och Robert 
Petersén. 3 deltagare. 

 26/9 Lövskären. Ledare Robert Petersén. 
7 deltagare. 

 3/10 Euro Bird Watch Day. 6 deltagare.  

 14–15/11  Kommunrally. Robert 
Petersén. 36 deltagare.  
.  

 
 
 

 

II  INNEMÖTEN 
 

FiNk har haft sju föreningsträffar (inkl. 
årsmöten) samt en pubafton under året:  
 

 10/2 Föreningsmöte. ”Skräntärnan” Ulrik 
Lötberg berättar om sitt projekt. 
26 deltagare. 

 3/3 Föreningsmöte. Nattskärran med 
Urban Rundström. 30 deltagare. 

 22/3 Årsmöte. Gotlands skådarplatser 
med Jim Sundberg. 28 deltagare 

 30/8 Extra årsmöte. 22 deltagare 

 20/10 Föreningsmöte. Safari i Uganda –
Fåglar, människoapor och andra djur. 
Ingemar Ander. 19 deltagare. 

 3/11 Föreningsmöte. Fåglar kring 
Norrköping med Ingemar Karlström. 
28 deltagare. 

 12/11 Pubkväll Föreningsträff. 
Förberedelse Kommunrallyt med Robert 
Petersén. 5 deltagare. 
 

Styrelsen har sammanträtt sex gånger. 
 
III  ÖVRIGA AKTIVITETER 
 

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

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

 KRAV-rallyt gick av stapeln för sjuttonde 
året i rad lördagen 17/1. Totalt deltog 26 
personer i tio lag. Sammanlagt sågs 74 
fågelarter under rallyt. Vinnande lag blev 
Spin & Co med 63 arter. Återsamling efter 
rallyt skedde i Hemgården i Norrköping. 

 Kommunrallyt – en tävling mellan 
landskapets kommuner om att se flest 
fågelarter under en helg – gick av stapeln 
för sjätte året i rad helgen 14–15/11. 
Totalt deltog 11 av 13 Östgötska 
kommuner, 141 personer från hela länet 
och sammanlagt observerades 140 
fågelarter i landskapet under helgen. För 
Norrköpings del deltog 36 personer och 
totalt observerades 129 arter i kommunen 
(nytt rekord!). Norrköpings kommun vann 
således årets rally, Linköping kom tvåa 
med 110 arter och Kinda kom trea med 
96 arter. Norrköping har därmed vunnit 
rallyt fyra av totalt sex gånger. 

 



IV  PROJEKT OCH INVENTERINGAR  
 

 Andräkning vid Motala ström. 
Föreningens medlemmar har, för 36:e 
året i rad, inventerat vattenbundna 
vinterfåglar vid Motala Ström. Denna 
vinter räknades fåglarna den 18 januari. 
Elva personer deltog. 9 deltagare och 
3904 fåglar räknades in. 

 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.  

 Sjöfågeltaxeringen: SOF/BirdLife 
Sveriges tidigare riksinventeringar har 
fr.o.m. 2015 istället ersatts av en ny 
inventering - Sjöfågeltaxeringen. Den nya 
inventeringen räknar våtmarksfåglar och 
rovfåglar intill vattenområden i hela landet. 
Totalt rapporterades 154 rutter från 12 
landskap i landet. I Östergötland 
inventerades 21 rutter av 17 personer 
under perioden 10-25 maj. Östergötland 
utgjorde därmed det fjärde landskap med 
flest inventeringsrutter under året. 

 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.  

 
V                  MEDLEMSANTAL  2015 
 

2014 års siffror inom parentes. Medlemsantalet var 
vid årets slut 237 (234), varav ordinarie 190 (190), 
familjemedlemmar 46 (44) samt 1 ungdoms-
medlem.  

 

VI  PUBLICERINGSVERKSAMHET 
 

Under 2015 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 Facebooksida har adressen: 
https://www.facebook.com/NorrkopingFINK som 
administreras av Robert Petersen. 

VII  EKONOMIN 2015 
 

Föreningens intäktsposter under år 2015 har varit: 
Medlemsavgifter 36 240 kr, egna arrangemang, 
lotterier, m.m. 3 525 kr och 1 210 kr som gåva från 
medlem. 

Föreningens kostnadsposter under år 2015 har bl.a. 
varit: Lokalhyra 20 357 kr, tidskrift inkl. utskick 15 811 
kr, föreläsararvoden 8 244,50 kr, inköp av projektor 
4573 kr samt övriga utgifter 2 465 kr. 
 

För detaljer, se resultat- och balansräkningen. 
 

VIII FUNKTIONÄRER 
 

Styrelse: Karin Forsell (ordförande), Lena 
Nilsson (kassör), Ulf Larsson (sekreterare), 
Fredrik Sahlin (vice ordförande, program-
kommittén), Anders Tillander (ledamot, 
skogsfrågor). Örjan Hallberg (ledamot, 
kontaktperson Studiefrämjandet). 
 

Revisorer: Mats Hjelte och Hans Marken; 
suppleant Tord Nilsson. 
 

Valberedning: Colin Messer och Anita Nilsson. 
 

Programkommitté: Fredrik Sahlin och Robert 
Petersén. 
 

Redaktionskommitté för tidskriften: Göran 
Esbjörnsson (ansvarig utgivare), redaktör Tommy 
Tyrberg.  
 

Rapporter och Facebooksida: Robert Petersén 
 

Hemsida: Fredrik Sahlin. 
 

Inventeringar: Robert Petersén 
 

IX 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 särskilt tack till de som hjälpte 
till med att tömma lokalen inför årsskiftet. Alla 
övriga funktionärer tackas också för sina insatser 
under det året. 
 
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 20 mars 2016 
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