
Verksamhetsberättelse för Roslagens Ornitologiska Förening för år 2017  

Styrelsen för Roslagens Ornitologiska Förening (ROF) presenterar här verksamhetsberättelsen för år 
2017. 

Medlemsantal 
År 2017 hade ROF totalt 196 seniormedlemmar, 32 familjemedlemmar och 2 juniormedlemmar. 

Styrelse 
Ordförande: Bill Douhan. Sekreterare Magnus Bladlund; Kassör Ingrid Ehnström.  
Övriga ledamöter: Gabriel Ekman, Lars Hansén, Yvonne Larsson och Micael Söderman.  
Suppleanter Kristoffer Stighäll 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 7 protokollförda styrelsemöten. 

Föreningsaktiviteter  
8 exkursioner och en holksnickringskväll har genomförts under året (se presentation på hemsidan). En 
båtexkursion till Måssten blev inställd pga för få deltagare. En arbetsdag vid Torkan blev inställd pga 
för högt vattenstånd. 
ROF deltog därutöver för sjunde året i rad i fågeltornskampen den 6 maj,  
Vid Torkan, Söderby-Karl har ROF under året fortsatt en biotoprestaurering av strandängen med  
röjning.  
Vid årsmötet efter förhandlingarna berättade och visade Joakim Ekman bilder och berättade om fåglar 
och natur på Kuba.  
På ROF:s hemsida finns skrivna rapporter från dessa programpunkter.    

Roskarlen årgång 39 (år 2017) 
Roskarlen kom ut med ett huvudnummer på 52 sidor med en ledare och sju 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  

http://www.rofnet.se


Föreningsmedlemmar har under året deltagit i Midvinterinventering av sjöfågel i januari; nattfågel- och 
nattdäggdjursinventering, kustfågelinventering under sommaren; standardruttsinventeringar; 
ringmärkning och sträckfågelstudier på Svenska Högarna.  

Medlemmar har även utfört riktad ringmärkning av enskilda arter, däribland fiskgjuse, ormvråk och 
havsörn. 
Under hösten skickade föreningen in två stycken LONA-ansökningar; en kring ansvarsarter och en 
kring tätortsnära natur. 

Yttranden/skrivelser 
ROF har under året lämnat skrivelser gällande: 
Ny vägsträckning av väg 77 vid Kundbysjön, samskrivelse med Upplands Ornitologiska Förening. 
Kvisthamrabranten, Norrtälje. 
Granparken, Norrtälje. 
Grisseludden, Singö, samskrivelse med Roslagens Naturskyddsförening. 
Ny detaljplan över Björnö, Frötuna. 

Övrigt 
Från Norrtälje kommun har föreningen för år 2017 erhållit s.k. grundbidrag på 1 000 kronor.  
Från Studiefrämjandet har föreningen för år 2017 erhållit bidrag på 3 240 kronor. 
Från länsstyrelsen har föreningen för år 2017 erhållit ersättning för standardruttsinventeringar på 
10 000 kronor. 
ROF har under året fram till årsmötet varit representerad i Norrtälje Naturvårdsstiftelse av Gabriel 
Ekman och Gert Straschewski.  
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 genomfört en motorsågsutbildning för medlemmar. 7 föreningsmedlemmar blev utbildade för 
att senare utnyttja kunskaper i olika restaureringsprojekt. 

  

Roslagens Ornitologiska Förening 

Norrtälje, den 11 februari 2018 
Styrelsen genom  
Magnus Bladlund, sekreterare        


