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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGEN SUNDREGRUPPEN
VERKSAMHETSÅRET 2012
Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Åsa Steinholtz
Ola Wizén
Per Smitterberg
Charley Wiklund
Leo Larsson
Björn Lilja
Tina Ollberg

REVISORER
Revisor var Rolf Engström och revisorssuppleant Börje Kavhed.
VALBEREDNINGEN
Valberedningen bestod av Robert Kavhed och Tuomo Kolehmainen.
ARBETSFÖRDELNING INOM FÖRENINGEN
Bokning av personal: Leo Larsson.
Bokning av guidningar: Björn Lilja
Ringmärkningsansvarig: Björn Lilja
Layout av Staingylpen och infofolder: Ola Wizén, Per Smitterberg och Björn Lilja
Webmaster: Åsa Steinholtz
Fältmaterielgrupp: Clas Hermansson, Per Smitterberg och Sivert Söderlund
MEDLEMSANTAL
Under 2012 har föreningen haft 35 aktiva medlemmar och 88 stödmedlemmar.
MÖTEN
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda möten, varav tre på Gotland och tre via
internet (Skype).
RINGMÄRKNINGSVERKSAMHETEN
Fågelstationen vid Hoburgen var bemannad 100 dagar, 23 april–8 juni och 24 juli–15 september.
Under året ringmärktes i den standardiserade verksamheten vid Hoburgen 6477 fåglar, varav 1941
under våren och 4536 under hösten.
Under 2012 märktes 523 fåglar inom kategorin övrig märkning. Av dessa var 11 ringmärkta genom
pullmärkning, 57 på det ordinarie märkområdet, men utanför den standardiserade perioden och 330
fåglar under föreningens hösthelg. Dessutom har det märkts 126 fåglar i Sundre 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.
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Totalt deltog 31 personer i ringmärkningsarbetet under året. Även detta år hyrde föreningen
gårdshuset hos familjen Reiland-Ståhlberg i Skoge där personalen hade sitt boende under hela
verksamhetsperioderna.
ÖVRIG PROJEKTVERKSAMHET
Föreningen bistod under året tre forskningsprojekt vid Stockholms universitet. I ett av projekten
sattes ljusloggrar på rosenfink och höksångare och i ett av projekten ringmärktes lövsångare, både
adulta och boungar, på häckplats. I det tredje projektet sattes sändare på trädgårdssångare av olika
fettklass, som redan märkts av Sundregruppen. Syftet var att följa dem och se hur länge de stannade
på ön.
UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Liksom tidigare år förevisades ringmärkningsverksamheten för allmänheten, såväl tillfälligt
besökande som två inbokade grupper blev guidade.
Föreningens hemsida har nu funnits i tio år. Under året har Åsa Steinholtz fungerat som webmaster
och Tord Jeppson har arbetat med bildgalleriet. Adressen till hemsidan är www.sundrefagelstation.se
Föreningen har en mail-lista där information förmedlas till medlemmarna. I dagsläget finns 47 epostadresser anslutna. Intresserade kan ansluta sig genom att skicka ett e-postmeddelande till
adressen sundregruppen-subscribe@yahoogroups.com
Ringmärkningssummor samt fältobservationer rapporteras direkt till fågelrapportsystemet Svalan,
ett rapporteringssystem på internet. Detta innebar att allmänheten oftast kunde ta del av dagsaktuell
information från Sundre.
Vid Naturum, Vamlingbo, fanns även detta år en box i utställningen med information om
verksamheten vid Sundre fågelstation och ringmärkning i allmänhet. En informationsfolder om
Sundre fågelstation fanns tillgänglig vid Naturum.
I början av året startades en sida för Sundre fågelstation på Facebook. Med den finns stora
möjligheter att kommunicera och snabbt sprida information. I dagsläget har vi 135 personer som
”gillar” oss.
Under våren publicerades sex notiser från Sundre fågelstation i Gotlands tidningar, Gotlands
allehanda och på helagotland.se. Fyra av dem skrevs av Robert Kavhed.
FINANSIERING
Föreningens intäkter byggde huvudsakligen på medlemsavgifter och verksamhetsbidrag. Ingen form
av ersättning utgick till personalen.
Under året skänktes ovanligt mycket pengar till föreningen. En enskild gåva från Håkan Persson
gjorde att en ny föreningsbil kunde införskaffas.
En ny t-shirt trycktes upp, vilket gjorde att intäkterna från försäljningen blev större än vanligt.
I maj 2012 beviljades Sundre fågelstation bidrag från LONA, lokala naturvårdssatsningen, för
projektet ”Studier av tropikflyttande tättingar i familjen Sylvia, med särskilt fokus på höksångare, del
1 2012–2014”. Totalt under perioden kan föreningen erhålla bidrag på 50000 kr, men inget
utbetalades under 2012.
AKTIER
Ingen utdelning under året på de 10 stycken aktier föreningen har i Heligholmen Utveckling AB.
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INFORMATION TILL FÖRENINGENS MEDLEMMAR
Föreningen har under många år förmedlat informationsbladet Staingylpen till föreningens
medlemmar. Under året utgavs två nummer.
PUBLIKATIONER
Under året utkom tre publikationer (meddelande nr 77, 79 & 81):
Larsson L. & Steinholtz Å.

Sundre fågelstations verksamhet 2011
Bläcku nr 1, 2012, årg 38: 10–18

Larsson L. & Steinholtz Å.

Sundre fågelstation 2011
Vår Fågelvärld, supplement nr 52.
Fågelåret 2011. Halmstad. Sid. 190–191

Stach R., Jakobsson S., Kullberg C. & Fransson T.

Geolocators reveal three consecutive
wintering areas in the thrush nightingale.
Animal Migration 1, 1-7.

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 16 mars 2013
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