Medlemsbrev mars 2021

Bäste Landsorts-vän!
Nästan allt är väl sagt om C-19 och tiderna vi lever i?
Det går heller inte att i nuläget säga åt vilket håll det går – striktare regler, varningar om en tredje våg
och fördröjning av vaccinleveranser.
Styrelsen diskuterar naturligtvis hur vi som förening ska kunna hantera denna situation.
I detta medlemsbrev vill vi delge vad vi kommit fram till och samtidigt vädja till Dig om stöd.
År 2021 gör pandemin det ännu svårare för oss att driva vår verksamhet.
Intäktsströmmarna (övernattningar och guidningar) känns osäkrare än 2020 och det har visat sig
mycket svårt att få tag i någon ringmärkare för säsongen, detta troligen pga. pandemin.
Vi är tillbaka till det läge som rådde när stationen bildades, allt kommer att behöva baseras på
frivilliga krafter.
Nedan kan du läsa mer om hur det är tänkt med olika delar av verksamheten.

Bemanning – ringmärkning
Trots rejäla ansträngningar med annonsering, kontakt med ledande fågelstationer i hela Norden,
annonser på internationella siter för ringmärkare samt upprop bland egna medlemmar har vi hittills
inte lyckats hitta några intresserade, varken arvoderade eller frivilliga. Detta är naturligtvis inte alls
vad vi hade hoppats på.
Fortfarande ställer vi vårt hopp till dig som medlem och är kunnig ringmärkare att ställa upp, dagar,
veckor, helger och/eller perioder.
Ringmärkning på helgerna bör vi åtminstone försöka ha då även guidningar skulle kunna ske.
Vi uppmanar därför återigen de ringmärkare vi har i föreningen att träda fram och hjälpa till!

Stationsvärd – fritt boende
Oavsett hur det blir med ringmärkningen, kommer vi behöva ha en stationsvärd ute på Landsort.
Klart att vi inte bara ska lämna byggnaden ”vind-för-våg”. Helt utan kontroll.
Vi tänker oss en person som ligger en längre tid, typiskt några veckor, och utför sysslan i utbyte mot
gratis boende. Enklast kan arbetsuppgifterna beskrivas lite som de en vandrarhemsvärd har på ett
vandrarhem, se till att allt fungerar på plats, såsom bokningar, kontakt med besökare, signalera om
någon behöver göras eller köpas in, gärna se till att rapportering till artportalen görs.
Du behöver kanske inte vara på plats absolut hela tiden utan kanske behöver åka hem någon dag för
proviantering, läkarbesök eller annat.
Kan du tänka dig något sådant, hör av dig till styrelsen genom ordforande@landsort-birds.se

Sträckräkning
Lite mer organiserad sträckräkningen vore också trevligt att få igång. Vi letar också efter någon som
kan tänka sig hålla i det från föreningen sida.
Självklart måste ambitionsnivån stämmas av mot vad medlemmarna orkar och vill vara med på.
Enkla saker som regler för räkning, regler för rapportering samt en årsrapport är kanske inom
möjligheternas gräns? Sedan kanske det inte behövs så mycket mer formalism och organisation.
Notera också att vi har två kursen på temat i vårprogrammet.

Boka övernattning på nätet
En webbapp för Internetbokning av övernattning finns i en testversion. Men som alla IT system och
särskilt hemmabyggen, måste dessa testas noggrant. Är du intresserad av att hjälpa till ? Kontakta
oss på ordforande@landsort-birds.se.

Registrering av nattsträckare
En av föreningens medlemmar har fått styrelsens tillstånd att montera en liten apparat på stationens
tak, för att registrera nattsträckande fåglar under 2020. I skrivande stund vet vi inte så mycket mer
om projektet, men det ser spännande ut.

Stämman
Föreningens årsstämma hölls den 10 februari. Årsmötesprotokoll ligger på hemsidan.

Vårprogrammet
Notera också att vårprogrammet nu finns utlagt på hemsidan. Med reservationer för allt vad mer kan
komma gällande pandemin, så tänker vi oss bl.a. både ringmärkningskurs och två sträckfågelkurser.

Medlemsavgiften
Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2021. Utan ditt stöd som medlem står vi oss slätt. Du får
också gärna värva fler medlemmar. Klart att Stockholm ska ha en fågelstation på länets bästa
fågellokal, eller hur?

Fortsatt fint skådarår!
Styrelsen
Landsorts Fågelstation

