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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN SUNDREGRUPPEN 
VERKSAMHETSÅRET 2010 

 

Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: 

 

Ordförande   Björn Lilja 

Vice ordförande  Ola Wizén 

Sekreterare   Tord Jeppsson 

Kassör   Tommy Lindberg 

Ledamot   Leo Larsson 

Ledamot  Per Smitterberg 

Ledamot   Åsa Steinholtz 

 

REVISORER 

Revisor var Rolf Engström och revisorssuppleant Börje Kavhed. 

 

VALBEREDNINGEN 

Valberedningen bestod av Jörgen Johnsson och Robert Kavhed. 

 

ARBETSFÖRDELNING INOM FÖRENINGEN 

 

Bokning av personal: Leo Larsson. 

 

Bokning av guidningar: Björn Lilja 

 

Ringmärkningsansvarig: Björn Lilja 

 

Staingylpen: Ola Wizén 

 

Webmaster: Göran Forsberg och Åsa Steinholtz 

 

MEDLEMSANTAL 

Under 2010 har föreningen haft 42 aktiva och 64 stödjande medlemmar. 

 

MÖTEN 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda möten. 

 

RINGMÄRKNINGSVERKSAMHETEN 

 

Fågelstationen vid Hoburgen var bemannad 102 dagar, 23 april–8 juni och 24 juli –17 

september. 

 

Under året ringmärktes i verksamheten vid Hoburgen 5237 fåglar, varav 2235 under våren och 

3002 under hösten. 

 

Den övriga märkningen under året utgjordes av 35 fåglar varav 14 ringmärkta genom 

pullmärkning, resterande 21 var fåglar som märktes inom projekten (se nedan). 

 

I samband med fångsten insamlades biometriska data (vinglängd, vikt och fettklass) från så gott 

som alla fåglar. Under hösten studerades kroppsruggningen hos ungfåglar samt gamla fåglars 

vingpenneruggning. 

 



 2 

Totalt deltog 32 personer i ringmärkningsarbetet under året. Personalens boende var under hela 

verksamheten förlagt till Skoga. 

 

ÖVRIG PROJEKTVERKSAMHET 

 

Föreningen bistod under våren två externa forskningsprojekt: genom att under vårsäsongen 

insamla undre stjärttäckare från lövsångare (två fjädrar per individ). Samt så bistod vi ett projekt 

att sätta så kallade loggers på näktergal och höksångare. 

 

UTÅTRIKTAD VERKSAMHET 

Liksom tidigare år förevisades ringmärkningsverksamheten för allmänheten, såväl tillfälligt 

besökande som inbokade grupper blev guidade. 

 

Föreningens hemsida har nu varit igång i åtta år. Göran Forsberg tackas för den tid han har varit 

webmaster. Åsa Steinholtz har fungerat som detta efter juni, då hela hemsidan omarbetades. 

Bland annat är nu bloggen mer integrerad i hemsidan. Adressen till hemsidan är 

www.sundrefagelstation.se 

 

Föreningen har en mail-lista där information förmedlas till medlemmarna. Intresserade kan 

ansluta sig genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen sundregruppen-

subscribe@yahoogroups.com 

 

Ringmärkningsdata samt fältobservationer rapporteras direkt till fågelrapportsystemet Svalan, 

ett rapporteringssystem på Internet. Detta innebar att allmänheten i stort kunde ta del av 

dagsaktuell information från Sundre. 

 

Vid Naturum, Vamlingbo, fanns även detta år en box i utställningen för Sundre fågelstation. 

Boxen är utsmyckad med information om vår verksamhet och ringmärkning i allmänhet. En 

informationsbroschyr om Sundre fågelstation fanns tillgänglig vid Naturum. 

 

FINANSIERING 
Föreningens intäkter byggde huvudsakligen på medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Ingen 

form av ersättning utgick till personalen.  

 

Under året mottogs ett arv från Knut Stigell på 18 794,00 Kr. Keges Grosshandel AB tackas för 

sponsring under året. 

 

AKTIER 

Ingen utdelning under året på de 10 stycken aktier föreningen har i Heligholmen Utveckling AB. 

 

INFORMATION TILL FÖRENINGENS MEDLEMMAR 

Föreningen har under många år förmedlat informationsbladet Staingylpen till föreningens 

medlemmar. Under året utgavs två nummer. 

 

PUBLIKATIONER 

Under året utkom två publikationer (meddelande nr 73-74): 

 

Leo Larsson & Åsa Steinholtz Sundregruppens verksamhet 2009 Bläcku 

nr 1, 2010, årg 36: 18-29 

 

Leo Larsson & Åsa Steinholtz Sundre fågelstation 2009 

http://www.sundrefagelstation.se/
mailto:sundregruppen-subscribe@yahoogroups.com
mailto:sundregruppen-subscribe@yahoogroups.com
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SOF 2010. Fågelåret 2009. Halmstad 

Sidan 188-189 

 

SLUTORD 

Styrelsen tackar alla personer som på något sätt bidragit till verksamheten samt särskilt ovan 

nämnda personer och föreningar/företag för det gångna året. Vi vill även rikta ett speciellt tack 

till markägare och övrig befolkning i Sundre och på Sudret som på olika sätt visat intresse för 

och bidragit till att verksamheten fortskridit även detta år. 

 

Styrelsen tackar för förtroendet och ställer härmed sina funktioner till årsmötets förfogande. 

 

 

 

Holmhällar 26 mars 2011 

 

 

 

 

 

Björn Lilja     Ola Wizén 

Ordförande     Vice ordförande 

 

 

 

 

Tord Jeppsson   Tommy Lindberg 

Sekreterare     Kassör 

 

 

 

 

Leo Larsson    Per Smitterberg 

Ledamot     Ledamot  

 

 

 

 

Åsa Steinholtz  

Ledamot 


