FALKENBERGS ORNITOLOGISKA FÖRENING
Verksamhetsberättelse 2010

Falkenbergs Ornitologiska Förening avslutar sitt 27:e verksamhetsår och styrelsen avger
följande verksamhetsberättelse:
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande: Thomas Andersson
Kassör: Gösta Svensson
Sekreterare: Jörgen Fagerblom
Ordinarie ledamöter. Nils‐Eric Alexandersson, Karin Svensson och Eva Svensson
Suppleant: Gerhard Andersson
Revisorer har varit Kjell Jacobsson och Ivar Tengklint med Peter Öhman som suppleant.
Valberedningen har bestått av Jan‐Erik Boman (sammankallande) samt Dennis Andersson. I
programgruppen har Ann‐Jeanette Fagerblom, Marita Niklasson samt Nils‐Eric
Alexandersson ingått. Redaktionen för årsskriften har bestått av Peter Öhman, Eva Svensson
samt Thomas Andersson. Gerhard Andersson har ansvarat för föreningens hemsida som
även förnyats under året. Karin Svensson, Eva Svensson, Maria Sjövall och Inga‐Britt
Rosengren har under året arbetat med planering av längre föreningsexkursioner.
Föreningens ekonomi redovisas i kassörens rapport samt revisionsberättelsen. Styrelsen har
under året haft 9 protokollförda möten. Föreningens 27:e årsmöte hölls den 23 mars i IOGT‐
huset, Falkenberg. Efter årsmötesförhandlingarna visade Kaj Krutfält från Varberg ett
uppskattat bildspel. På årsmötet avtackades Birgitta Alnås för sin mångåriga insats i styrelsen
och ersattes med Eva Svensson.
Under året har delar av styrelsen vid två tillfällen träffat representanter för de övriga lokala
föreningarna för att diskutera HallOF´s fortsatta existens. Föreningarna kommer att fortsätta
träffas under parollen ”föreningar i samverkan” och målet är att fortsätta arbetet med en
gemensam skrift. Dessutom är visionen att tillsammans jobba med fågelskyddsfrågor av olika
slag.
Antalet medlemmar i föreningen ökade under året till 466 vilket är 18 mer än 2009. Av dessa
är 314 betalande medlemmar medan resten ingår i familjemedlemskap. En träff med alla
funktionärer som arbetar aktivt i föreningen hölls den 2.9 på Ringsegårds konstgård. Lars‐
Åke Flodin från Länsstyrelsen besökte oss och berättade om häckande vadare på våra
strandängar samt historik kring Getteröns Naturreservat.

Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete med en verksamhetsplan som ska beskriva
föreningens mål och visioner. Planen ska beskriva både långsiktiga mål och vad vi prioriterar
de närmsta åren 2011‐2012. Arbetet med att restaurera Källstorps våtmark är genomfört
och inventeringar av fågellivet ska genomföras kontinuerligt under kommande säsonger.
Arbetsgruppen för Källstorp har bestått av Gösta Svensson, Birgitta Alnås samt Nils‐Eric
Alexandersson. Gruppen har haft ett antal möten med kommunen och kommer i
fortsättningen följa upp skötselplanen för området. Spridning av säd har skett under
vårvintern både vid Munkagårdsfloen och Källstorp. Det nya häckningsområdet för tärnor vid
Lövstaviken (gamla soptippen) har stängslats in och saltats. Informationstavlor har tagits
fram och ska sättas upp under våren. Vi får hoppas att tärnorna nu hittar hit.
Pilgrimsfalkarna i hamnen hittade sin häckningslåda på silon och genomförde till vår stora
glädje en lyckad häckning och producerade två ungar som ringmärktes. Vår ambition är att
till kommande säsong få upp en webkamera på platsen. Skärfläckans dag genomfördes även
under 2010 på Getterön och där deltog Falkenbergs Ornitologiska Förening tillsammans med
flera andra föreningar. Styrelsen har under året agerat i flera vindkraftsärenden och skrivit
yttranden om dessa till kommun och Länsstyrelse.

Cirkelverksamheten 2010
Samarbetet med Studiefrämjandet har fortsatt under 2010 och utgör en viktig del av
föreningens verksamhet. 10 studiecirklar har genomförts under året med sammanlagt 106
deltagare. Detta är en minskning med två cirklar jämfört med 2009 vilket till stor del beror
på bristande tillgång på cirkelledare. Ett stort tack till alla som haft studiecirkel! Årets cirklar
avslutades med en gemensam resa till den berömda fågelsjön Tåkern under ledning av Peter
Öhman.

Möten och exkursioner under 2010
Året startade traditionsenligt med vårt artrally den 2.1 då 6 lag skrapade ihop 109 arter.
Den 19.1 berättade Thomas Andersson om resor till Indien och Danmark.
Medlemmarnas bildafton hölls den 9.2 med många olika bidrag.
Den 20.2 genomfördes en rovfågelexkursion i våra hemmamarker.
Den årligen återkommande uggleturen hölls den 20.3.
Den 21.3 besöktes Fågelcentralen i Kungälv där man bl.a. vårdar skadade fåglar. Tommy
Järås berättade om verksamheten.

Föreningens årsmöte ägde rum den 23.3. Efter förhandlingarna visade fotografen Kaj Krutfält
fina naturbilder.
Strandstädningen av Morups tånge blev inställd på grund av det rådande vinterläget.
Den årliga påskpromenaden kring Ätran genomfördes den 5.4.
Tidigt i gryningen den 17.4 var det dags för skogsexkursion med orrspel.
Guidning från tornet i Munkagårdsfloen genomfördes den 9.5
En kvälls exkursion med inriktning på fågelsång hölls den 14.5.
En heldagsexkursion till Skåne genomfördes den 29.5
Nattfågelinventering börjar bli tradition och årets inventering hölls den 12.6
I samarbete med Falkenbergs Naturskyddsförening och Hallands botaniska Förening
genomfördes en botanisk vandring den 30.6.
Under sommaren hölls 5 vadarkvällar på Morups Tånge.
Den 28.9 var det dags för rovfågelexkursion på ”hemmaplan”.
Skådning vid ”Staffens” den 12.9 gav ytterligare tillfälle till rovfågelstudier.
Fågelsjön Tåkern besöktes den 18.9.
Flyttfågelsträcket bevakades vid Suseåns mynning den 26.9
Höstens första innekväll hölls den 5.10 då Tommy och Ilona Ekmark tog oss med till
Tanzania.
Den 16.10 var det exkursiondags igen på temat ”fåglar i höstrusket”.
Den 26.10 Hade vi besök av Morgan Svensson och Lena Geiser från Varberg som visade
bilder och berättade om en resa till Costa Rica.
Leif Klinteroth visade film och berättade om pilgrimsfalk mm. Den 8.11.
Årets sista innemöte blev den 30.11 då Magnus Andersson och Gerhard Andersson visade
film och bilder.
Den 26.12 var det åter vandring runt Ätran under ett par timmar.
Sammanlagt har ca 660 deltagare noterats på våra exkursioner och möten under året.
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