
Verksamhetsberättelse för Roslagens Ornitologiska Förening för år 2016  

Styrelsen för Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) presenterar här verksamhetsberättelsen för år 
2016. 

Medlemsantal 
År 2016 hade ROF totalt 207 seniormedlemmar, varav 34 familjemedlemmar och 3 juniormedlemmar. 

Styrelse 
Ordförande: Kristoffer Stighäll. Sekreterare Magnus Bladlund; Kassör Ingrid Ehnström.  
Övriga ledamöter: Bill Douhan, Lars Hansén, Yvonne Larsson och Micael Söderman.  
Suppleanter Gabriel Ekman och Gert Straschewski.  

Revisorer 
Revisorer: Lars Borgersen och Lino Åberg. Revisorsuppleant: Tony Mattsson. 

Valberedning 
Bo Granberg (sammankallande) och Roine Karlsson. Suppleant: Dan Johansson. 

Styrelsemöten  
ROF:s styrelse har under året haft 5 protokollförda styrelsemöten. 

Föreningsaktiviteter  
10 exkursioner/arbetsdagar (se presentation på hemsidan) samt en planerad exkursion till Långskär 
som blev inställd p g a för få deltagare. 
ROF deltog för sjätte året i rad i fågeltornskampen den 7 maj,  
Vid Torkan, Söderby-Karl har ROF under året fortsatt en biotoprestaurering av strandängen med 
markfräsning och röjning. Vid Riddersholm fortsatte medlemmar från ROF med biotoprestaureringen. 
Vid årsmötet efter förhandlingarna berättade och visade Gigi Sahlstrand bilder med temat 
fågelskådare och fåglarna.  
På ROF:s hemsida finns skrivna rapporter från dessa programpunkter.    
Föreningen har vid Färsna Gård medverkat och hjälpt till vid midsommarfirandet då Yvonne Larsson 
med dotter jobbade med detta och föreningen tacksamt erhöll 500 kronor från veterantraktorklubben.  

Roskarlen årgång 38 (år 2016) 
Roskarlen kom ut med ett huvudnummer på 64 sidor med en ledare och åtta artiklar under redaktion 
av Lars Hansén och Magnus Bladlund. 

Föreningens hemsida 
Lars Hansén har under året fungerat som webmaster för föreningens hemsida; www.rofnet.se 
ROF finns också på Facebook. 



Ornitologiska undersökningar/aktiviteter  

Föreningsmedlemmar har under året deltagit i Midvinterinventering av sjöfågel i januari; 
kustfågelinventering under sommaren; standardruttsinventeringar; ringmärkning och sträckfågelstudier 
på Svenska Högarna.  
Medlemmar har även utfört riktad ringmärkning av enskilda arter, däribland duvhök, fiskgjuse, ormvråk 
och havsörn. 

Yttranden/skrivelser 
ROF har under året lämnat yttrande gällande planerat vindkraftverk på Väddö-Tomta. 

Övrigt 
Från Norrtälje kommun har föreningen för år 2016 erhållit s.k. grundbidrag på 1 000 kronor.  
ROF har under året fram till årsmötet varit representerad i Norrtälje Naturvårdsstiftelse med Micael 
Söderman och Gert Straschewski. Under året har Micael avgått som representant och ersatts av 
Gabriel Ekman.  
ROF ingår i skötselrådet av Ängsö nationalpark, Roine Karlsson har varit föreningens representant.  

Under året har Kristoffer Stighäll närvarat i en referensgrupp för bebyggelse kring Lommarstranden/
Nordrona. 
ROF har ansökt och erhållit bidrag från Alvins fond för att genomföra en motorsågsutbildning för 
medlemmar. Själva utbildningen äger dock rum i början av år 2017. 

  

Roslagens Ornitologiska Förening 

Norrtälje, den 7 februari 2017 
Styrelsen genom  
Magnus Bladlund, sekreterare        


