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Årsmötet 
 

När årsmötet hölls var vi bara 9 personer, varav hälften närvarade via en Skypelänk. Anledningen till 

det var förstås Corona, som under februari och mars slagit till med full kraft. 

Styrelsens sammansättning 
 

På årsmötet valdes Håkan Granbohm till ordförande och Emma Karlsson, Mats Jansson, Torgny 

Söderberg, Caroline Sjöström och Fredrik Forsberg till ledamöter. 

När styrelsen sedan konstituerade sig, valdes Emma till vice ordförande, Mats till kassör, Torgny till 

sekreterare, Caroline till ringmärkningsansvarig och Fredrik till tillsyningsman för fastigheten på 

Landsort. 

Något senare adjungerade styrelsen Roger Bolander. 

Torgny blev sjuk under senhösten och drog sig tillbaka från de mer tyngande arbetsuppgifterna och 

Emma avgick på egen begäran också under senhösten (och har alltså inte varit med att ta fram denna 

årsberättelse). 

Corona 
 

Det första beslut den nya styrelsen tog, var att dela stationen i två delar; en för ringmärkarna ( Matt 

& Espen)  där kök och badrum ingick, och resten, dvs pingisrummet, för övernattande medlemmar. 

Detta gjordes för att skydda ringmärkarna mot smitta och skedde delvis på deras egen uppmaning. 

(England, varifrån våra ringmärkare Matt och Espen kom från, hade och har nog fortfarande en helt 

annan syn på Corona och vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda befolkningen mot smitta). 

Inte långt efteråt, beslöt Landsortstrafiken om att skära ner på antalet resenärer på färjan. 

Styrelsen insåg då att dessa två begränsningar vad gällde medlemmarna möjlighet att komma ut och 

utnyttja stationen skulle ha en fatal inverkar på verksamhet och intäkter. 

Ett nytt beslut togs, som innebar att stationens kök och badrum blev en delad zon, där regeln var att 

ringmärkare och medlemmar aldrig skulle mötas. Eftersom samtidigt ljudisoleringen mellan 

ringmärkarnas rum visade sig ganska dålig och Matt snarkade högljutt så att Espen blev tvungen att 

sova i rum 2, innebar det att stationen i praktiken bara hade rum 3 och 4 öppna för medlemmar plus 

sängarna ute i pingisrummet. För att efterleva FHM rekommendationer, beslöt styrelsen vidare att 

bara tillåta 2 övernattande i varje rum, om man inte var en grupp, som kände varandra och själva tog 



ansvar för smitta. Detta resulterade i att stationen i normalfallet bara hade plats för 5 övernattande 

medlemmar. 

Vidare reserverades stora ingången för ringmärkarna och medlemmarna hänvisades till ingången i 

stationens södra del. 

För att göra det enklare att inte mötas i köket, iordningställdes vissa möjligheter till matlagning på 

två bord i pingisrummet; micro, vattenkokare, kokplatta flyttades ut dit.  

Faktum är att allt detta fungerade förvånansvärt väl när allt kom omkring. Idén att ha micro och 

vattenkokare och porslin också ute i pingisrummet, visade sig avlasta köket ordentligt. 

Mått och steg för att hantera pandemins påverkan på vår ekonomi 
 

Det stod också ganska snabbt klart för styrelsen att pandemin skulle få inverkan på föreningens 

ekonomi. Färre besökare, färre guidningar. Det beslöts därför 

- Höja övernattningsavgiften till 150 sek (från 100) 

- Skrota de fria basvarorna som föreningen tidigare stått för, förutom kaffe och te 

- Försöka förhandla om avtalet med Leader och få dem att stå för hela finansiering av 

ringmärkarna och inte bara 87 %. 

- Skrota ett överflödigt bankkonto på Nordea  

- I slutet av året sade vi också upp vårt mobila bredbandsabonnemang med Telia och tänker 

försöka klara rapporteringen till RC via mobilens data. 

Av ovan gav den höjda övernattningsavgiften en uppskattad inkomstökning på 15 000, de skrotade 

basvarorna inte så mycket (de ingick som fria i avtalet med ringmärkarna, som ingåtts innan beslutet 

togs) och omförhandlingen med Leader bör ge ca 26 000. (ett beslut att bifalla vår begäran har tagits, 

men pengarna betalas inte ut förrän projektet är slutrapporterat). 2020 betalde vi 1450 sek för det 

extra bankkontot på Nordea och 5700 för det mobila bredbandet. 

 

Medlemsaktiviteter 
 

Styrelsen beslöt också att prova att ha ett antal medlemsaktiviteter under hösten; dels en 

ringmärkningskurs (som vi bla pga pandemin blev tvungna att ställa in), men också två exkursioner. 

De sistnämnda blev framgångsrika, med  många nöjda deltagare. 

Under senhösten togs ett ännu mer ambitiöst sk vårprogram fram och lades ut på hemsidan för 

anmälningar. 

Donationer och sponsring 
 

Vi bytte strategi vad gäller sponsring och donationer, istället för att leta efter stora sponsorer, blev 

planen istället att försöka få många små. 

Några ofullständiga och resultatlösa försök gjordes mot några möjliga sponsorer, men däremot dök 

det upp en nygammal stor sponsor via Gigi Sahlstrand: Djurens vänner som gav oss 20 000. 



Från privatpersoner har det flutit in sammanlagt 5 200 och från en privat källa  5 000 som tack för väl 

utfört sträckräkningsarbete under april och maj.  

 

Sommaruthyrningar  
 

Under sommaren hyrdes ett av rummen ut till lokala näringsidkare så att de kunde inlogera sin 

sommarpersonal, precis som vi gjort 2019. Först till Saltboden och därefter till Svedtiljas. Den totala 

intäkten blev 9 007 SEK. Till skillnad från 2019 (se styrelsens årsberättelse) inkom här några ganska 

negativa reaktioner från en del medlemmar. Andra däremot var bara positiva särskilt 

stationspersonalen. Frågan kommer att tas upp på årsstämman. 

Ny hemsida 
 

Under våren lanserades också en ny hemsida, med fantastiska bilder av framförallt Fredrik Forsberg. 

Sidan verkar tagits emot väl av medlemmarna. Det är ett hemmabygge men som är ganska enkel att 

ändra i (HTML, CSS, Javascript), givet att man inte rör grundstrukturen. 

Filmer och Youtube kanaler 
 

En film som handlar om ett besök på Landsort togs fram av en medlem, Anders Frunck. Filmen fick 

mycket beröm. 

Detta var bla ett krav på motprestation från Leader för att de skulle släppa kravet på egenfinansiering 

av ringmärkarna. 

Nygammal logga 
 

Under hösten togs också ett beslut att skrota ejdern som logga och gå tillbaka till den mindre 

flugsnapparen. Ejdern fick en del kritik, och både Nynäshamns Ornitologiska förening och Gedser 

Fuglestation i Danmark har den som logga. När väl beslutet var taget och genomfört, visade det sig 

inte vara så invändningsfritt som vi trott.  

  



 

 

Förberedelser inför 2021 
 

2021 är föreningen utan Leaderstödet, som under 4 år betalat för våra arvoderade ringmärkare och 

stationsvärdar. Att hantera det, blev styrelsens största utmaning under hösten. 

Styrelsen följde en tvåstegs plan: 

 

Få en bild av vilka intäkter som kunde vara möjliga 2021  
 

Första halvan av hösten användes till att försöka öka intäkterna för att se vilken budget vi rimligen 

skulle kunna ha 2021.  Tre intäktskällor diskuterades: 

- Att öka medlemsantalet 

- Att öka antalet övernattningar 

- Att öka intäkterna från sponsring och donationer 

 

När det gäller att öka antalet medlemmar, togs det fram två sk erbjudande (100 SEK medlem resten 

av 2020 inklusive en gratis övernattning och 300 SEK medlem resten av 2020 samt 2021 inklusive en 

fri övernattning) som annonserades dels på hemsidan men också i Fåglar i Stockholmstrakten. Till det 

gjordes också en del heroiska personinsatser när det gäller medlemsvärvningar.  

Resultatet blir att vi trots pandemin, hamnade på ca 150 medlemmar 2020, ca 20 fler än 2019. 

Den programverksamhet som fortsätter in i 2021, kan ses som en fortsättning av arbetet med att öka 

medlemsantalet. Ju fler intressanta medlemsaktiviteter, ju fler medlemmar tror styrelsen. 

När det gäller att öka antalet övernattningar, lyckats vi inte med något särskilt. Troligen hade vi ca 

lika många övernattningar 2020 som 2019 men intäkterna ökades med ca 50 % pga höjningen av 

övernattningsavgiften. 

Vad gäller sponsring och donationer, ökade visserligen sponsringsintäkterna rejält, men det vore fel 

att säga att det berodde på något stort arbete från styrelsen. Helt klart är att detta arbete behöver 

intensifieras under 2021. 

 

Välja inriktning 
 

Givet att vi visste hur mycket medel vi disponerade för 2021, så var nästa steg att besluta vilken 

verksamhet vi skulle ha. 

Ett dialogmöte med medlemmarna hölls den 2 december, under vilket det framkom (vilket styrelsen 

också hört tidigare) att de gångna 4 åren varit bra ur vissa aspekter, men att många medlemmar inte 



kände sig delaktiga i stationens verksamhet längre. Man invänder mor ”professionaliseringen” av 

verksamheten. 

Styrelsen beslöt därför att i första hand försöka använda sig av frivilliga krafter ur de egna leden för 

ringmärkningen under 2021. 

 

Under senare delen av hösten började det stå alltmer klart för styrelsen att det stora vägvalet och 

det som också delar medlemmarna är vilken väg vi ska ta i framtiden. Ska permanent 

bemanning/standardiserad ringmärkning, vara inriktningen till nästan vilket pris som helst, eller är 

det viktigast att våra egna medlemmar ringmärker även fast det betyder att vi inte kommer ha 

permanent bemanning, standardiserad ringmärkning eller kunna erbjuda guidningar som vi gjort 

under Leader åren ? 

 

Personal och kompetensförsörjning 
 

Att klara ringmärkning med egen personal och att även driva sträckräkning i mer ordnade former, 

kräver medlemmar som är väl förberedda för det.  

När det gäller ringmärkning, har styrelsen planerat att den ringmärkningskurs som ej kunde 

genomföras 2020, ska genomföras tidigt på våren 2021. Sedan ska deltagarna kunna få praktisera 

sina kunskaper i stationens ringmärkningsverksamhet. 

När det gäller sträckräkning har en sträckräkningskurs lagts in i april. En kurs om ett liknande tema är 

planerad till slutet av sommaren. Förhoppningsvis leder detta till flera intresserade sträckräknare. 

 

 

Samarbete med Ottenby och Falsterbo 
 

Rubriken ger kanske sken av att vi gjort mer, än vad som är fallet, men i samband med rekryteringen 

av ringmärkare för 2021, har styrelsen i flera omgångar varit i kontakt med stationscheferna på 

Ottenby och Falsterbo. De är mycket hjälpsamma och tillmötesgående. Förhoppningsvis kan vi 

fortsätta med de kontakterna under 2021.  Särskilt när det gäller försörjning av ringmärkare. 

  



 

Möte med samarbetspartners 
 

Näringsidkare 
 

I november hölls också ett möte med de lokala näringsidkarna. Det vi framförallt tog med oss från 

det mötet, var hur viktig fågelstationen är på ön. Även andra ganska praktiska synpunkter framkom, 

som vid vilka tider och dagar det är bästa att förlägga fasta guidningar, för att få så många deltagare 

som möjligt. 

 

KIKA på Landsort 

 
KIKA på Landsort är ett initiativ som drvs av Roland Steen , Landsortsbo sedan många år. I korthet 

handlar det om att ta fram en portal som lanserar besökspaket och upplevelser på Landsort, där 

fågelstationen ingår som en del. Andra delar är vandrarhemmet, landsortstrafiken, Svedtiljas, 

Saltboden. 

Roland är mycket noga med att betona att det handlar om upplevelser under lågsäsong, inte 

sommaren. 

Styrelsen är positiv till initiativet och har deltagit i några möten, men varit noga med att betona att 

våra resurser är begränsade, både ekonomiskt och personellt. 

 

Stof 
 

Ett möte med Stof höll också innan sommaren. Temat var ”hur ska vi överleva som fågelstation”. 

Man kan säga att det vi uppnådde var att bägge parter nu är fullt införstådda med varandras 

situation. 

 

Ringmärkningscentralen 
 

Vi har också träffat ringmärkningscentralen, vilket för oss som är nya i styrelsen förmodligen gav det 

många redan känner till. Vår stationslicens hänger inte på om ringmärkningen är standardiserad eller 

ej, däremot är standardisering i övrigt bra. Det pågår ingen forskning baserat på de data vi skickar in. 

Vi fick också ett litet löfte om hjälp med rekrytering av ringmärkare inför 2021. 

  



 

Ekonomin i korthet 
 

Årets resultat redovisas i detalj på annan plats, men i korthet kan man säga att vi att 

övernattningsintäkterna har ökat med 18 000, medlemsavgifterna med 7 000 , guidningsintäkterna 

har fallit med ca 40 000 (2019 ingick här också en fotokurs) och kartförsäljningen med 1 400. 

Vad gäller kostnaderna, har styrelsen precis som beskrivits ovan försökt skära; ett bankkonto sades 

upp på Nordea ( 1450 sek) , vi har sänkt inomhustemperaturen under vinterhalvåret (i december då 

nästan ingen är på stationen konsumerar vi 4 ggr så mycket el som under augusti) och Telias 

bredband sades upp (5 700) . Detta ger dock bara några tusen kronor. Vidare har vi skippat de fria 

basvarorna förutom kaffe och te. 

 

Ungdomsverksamhet 
 

Tyvärr har styrelsen inte orkat med några insatser som kan kallas ungdomsverksamhet. Det närmaste 

vi kommer är ett helgbesök från Fältbiologerna.  



 

Fastigheten 
 

SFV – vår hyresvärd - lät förra året besiktiga elen i fastigheten ute på Landsort och skickade oss ett 

besiktningsprotokoll tillsammans med en offert från en elektriker där alla anmärkningar åtgärdades, 

på över 70 000 SEK. En liten panik utbröt i styrelsen, tills vi insåg att de punkter som verkligen 

behöver hanteras, kunde åtgärdas för ett långt lägre belopp och av oss själva (läs Mats Jansson).  

Det som hade kostat pengar om vi tvingats göra det, var bytet av gamla kuloledningar. Det är inte 

säkert denna sak är över, just när det gäller kuloledningar och deras byte, verkar det inte finnas 

något tydlig regel eller standard. 

Vidare kompletterades ljudisoleringen mellan rum 1a och 1b , så att bägge rummen är beboeliga , 

även om någon snarkar. 

I övrigt verkar fastigheten vara i god form, det finns ett dåligt golv i rum två i den östliga väggen den 

som vetter mot den gamla trappan. Det måste åtgärdas. 

Styrelsen har också diskuterat fram och tillbaka kring köket, som nu är den svagaste länken. Det är 

både för litet när stationen är fullbelagd och även i ganska dåligt skick. 

Vad och hur mycket är rimligt att göra? Särskilt med tanke på att vårt kontrakt kan sägas upp med 9 

månaders varsel.  

Friköp 
 

En process har startats på Landsort kring friköp av bostadsarrenden och ett frågeformulär har 

skickats ut till bostadsarrendatorer, lokalhyresgäster och bostadshyresgäster. Vi har också fått 

frågeformuläret. Efter det har SFV lämnat in en ansökan om en planändring till Nynäshamns 

kommun. 

Styrelsen har knappt orkat med att sätta sig in frågan, men SFV säger att de som inte friköper 

kommer att bibehålla sina avtal i oförändrad form. Styrelsen kommer att bevaka frågan under år 

2021 och vidare framöver i tiden. 


