Varbergs Ornitologiska Förening
Verksamhetsplan 2021
Naturvård
Vi ska bevaka plan- och byggfrågor och vara en aktiv medpart till Länsstyrelsen och
Varbergs kommun i frågor som rör naturvård inom kommunen. Aktuella frågor som vi
kommer att särskilt bevaka är
 Getteröns naturreservat
 Skogsvård
 Aktiv naturvård bl.a. genom inventeringar av fåglar i värdefulla områden
 Varbergs stadsutveckling – Hamn, Tunnel, Västerport
Getteröns fågelstation
Följande verksamheter är planerade
 Reguljär ringmärkning av småfåglar runt naturum Getterön som beräknas ske
från slutet av juli till november. Under augusti och september planeras
ringmärkare att kontrakteras. Lokala ringmärkare och assistenter medverkar.
 Publik verksamhet för barn och vuxna i syfte att öka förståelsen för ringmärkning
och forskning kring fåglars migration. Detta inkluderar såväl arrangemang i
samarbete med naturum Getterön som bokade grupper och spontana besökare.
 Rovfågelprojekt som drivs av Bo och Sonja Kanje.
Medlemsrekrytering – medlemsvård
Målet är att bibehålla eller öka antal medlemmar, både vuxna och ungdomar. Ett rikt
programutbud för en aktiv fritid i kombination med kommunikation ska säkerställa
det. Vårt nya uppdaterade värvningsmaterial kan bidra till detta.
Exkursioner, föredrag, ”VOF - husträffar”
I samvaro med varandra vill vi utveckla föreningen. Vi vill öka kunskapen om fåglar
och visa på behovet av naturvård.
 Regelbundna träffar i klubbhuset med olika teman
 Återkommande exkursioner under hela året med ledare
 Föreläsningar i samarbete med naturum Getterön och Studiefrämjandet
Barn och ungdom
Vi vill föryngra basen av fågelintresserade personer i kommunen.
 Gärdsmygarna är vår barn- och ungdomsgrupp
 Naturumdagarna i samarbete med naturum Getterön och kommunen

Folk & fåglar
Evenemanget genomförs i samarbete med naturum Getterön och Studiefrämjandet
och ska bl.a. innehålla
 Fågelguidningar
 Föreläsningar och andra aktiviteter, försäljning av kikare m m
 Aktiviteter för barn
Getteröns fågelstation medverkar i Folk och fåglar med att hålla Öppet hus och ge
ringmärkningsvisningar.
Hemsidan www.vof.nu
Hemsidan är ett ansikte utåt och en viktig informationskanal till medlemmar och
övriga intresserade. Hemsidan ska ge aktuell information om föreningen, våra olika
verksamhetsområden och programpunkter.
Samverkan med Studiefrämjandet
Studiefrämjandet har stor betydelse för föreningens olika verksamhetsområden. Vi
får ett ekonomiskt bistånd och ska fortsätta genomföra studiecirklar. Här ges också
möjligheter att utbilda ledare, något som ska ske kontinuerligt i föreningen.
Naturum Getterön
I samverkan med naturum Getterön ska genomföras föreläsningar och andra
arrangemang.
Hallands Ornitologiska Förening (Hallof)
Vi ingår i regionföreningen Hallof. Planen för 2019 omfattar

Två möten mellan medlemsföreningarna

Årsskiften Fåglar i Halland tas fram när årets verksamhet helt har avslutats

Samarbete i naturvårdsfrågor
VOF – huset
VOF-huset är föreningens samlingslokal. Här förvaras litteratur och publikationer.
Intäkter från övernattningar och annan uthyrning ska täcka omkostnaderna för huset.
Överskott avsätts för kommande reparationer men ska även kunna bidra till andra
utgifter i föreningens verksamheter. Getteröns Fågelstation förfogar över ett rum till
kontrakterade ringmärkare. Skötsel av huset sker efter en underhållsplan.
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