Hej !

Stockholm 2020-09-13

Nästa år blir utmanande för oss; dels tar Leaderprojektet och dess pengar slut och
dels kan man befara att Corona pandemin fortsätter tvinga Waxholmsbolaget att
reducera passagerantalet på färjan ut till Landsort. Där försvinner troligen många av
våra besökare.
Någon gång i slutet av november / december måste vi ta ett beslut tas kring vilken
verksamhet vi ska ha 2021.
För att hålla så många dörrar öppna som möjligt, vill styrelsen därför gärna veta vilka
medlemmar som har ringmärkningserfarenhet och skulle kunna tänka sig
ringmärka eller assistera en ringmärkare på Landsort under säsongen 2021.
Det kan gälla veckor, enbart vardagar eller helger.
Om du är intresserad, hör av dig till Caroline Sjöström på ringmarkning@landsortbirds.se
För att förstå vilken budget vi har inför nästa år arbetar styrelsen med följande:
•

•

•

•

Vi försöker öka medlemsantalet genom ett specialerbjudande som vi
annonserat på vår egen FB sida och på Stofs FB sida. Når de ut? Känns de
ospännande? Bör vi prova andra platser? Låt oss veta! Det kommer också en
annons i FIST under hösten.
Vad gäller övernattningar kan man konstatera att det sällan är trångt på
stationen. Vi har sovplats kvar att sälja. Hur ska vi göra för att få fler att
övernatta?? Hör av dig och berätta vad vi kan göra bättre.
Vi har satt som ett mål att försöka få upp dagens medlemsantal (ca 120) till
någonstans mellan 200-300 och att varje medlem i snitt ska övernatta en gång
om året. 200 medlemmar skulle då ge oss en intäkt på 70 000, inte långt från
vad det kostar att driva stationen, ex personal. Om du känner någon som du
tror skulle vilja vara med, försök intressera den personen att bli medlem.
2019 hade vi ca 49 000 i intäkter från guidningar, något som framstår som en
mycket bra siffra. I år nästan ingenting. Vi tror det har med Corona och
svårigheterna att tas sig ut till Landsort att göra. Eller marknadsför vi oss för
dåligt? De övriga ”näringsidkarna” på ön, verkar inte upplevt samma
intäktstapp. Hoppet är att i framtiden stadigt kunna ha en guidningsintäkt kring
50 000.

Återstår en intäktskälla: sponsring. Ottenby har det, Falsterbo har det, ja alla har
det, förutom Landsorts Fågelstation.
Detta är inte enkelt; den tidigare styrelsen försökte, men utan att lyckas. Denna
styrelse tänker också försöka. Men vi saknar erfarenhet. Finns det några bland
medlemmarna som har erfarenhet av sponsring och vill och kan hjälpa till, hör av er.

En annan uppmaning; om du INTE får detta som mail, utan hittar det på vår hemsida,
så har vi inte din mailadress. Skicka då ett mail till nymedlem@landsort-birds.se
I övrigt hoppas vi att vindarna vänder, att Landsort sveps in i samma dimma som
hösten 1991 och att det börjar höras märkliga läten från svackorna vid fyren!

Mvh

Håkan Granbohm

