
 Meddelande från     
LOF 1/03 

 
 
Bäste medlem, 
Det har varit gott om fågel på ön i vinter och rönnbären räckte länge. Som fågelskådare ser 
man ändå alltid fram emot våren. Till följd av brist på ledare har vi tvingats dra ned på 
antalet exkursioner, men några har vi trots allt skrapat ihop. Väl mött på dessa och förstås på 
årsmötet! 

styrelsen genom Peter Lundberg  
 
PÅMINNELSE 
Medlemsavgiften för år 2003 är oförändrad, dvs 80:- för fullt betalande medlem, 40:- om Du 
är under 20 år och 10:- för familjemedlem. LOFs postgirokonto är 96 23 62 – 0. Betala nu om 
Du inte redan gjort det! 
 
DEN NYA HEMSIDAN! 
Du har väl inte missat att LOF har fått en ny hemsida? Den nya sidan innehåller allt det gamla 
men också mycket nytt som en däggdjurslista, nya fågelbilder och inom kort även 
lokalbeskrivningar. Besök sidan på: www.lidingoof.nu  
 
VÅRPROGRAMMET 2003 
Tisdag 18 mars  ÅRSMÖTE 
Missa inte årsmötet med föredrag av Sören Lindén. Kallelse och dagordning finns på sida 2 
av detta Meddelande. 
 
Lördag 5 april  LIDINGÖEXKURSION: Gråviken 
Samling på P-platsen Hustegaholm kl 08.00 för ett möte med tidiga vårfåglar vid Gråviken. 
Ledare: Lasse Irestedt 
 
Onsdag 7 maj  LIDINGÖEXKURSION: Långängen 
Samling kl 19.00 på P-platsen vid Stockby motionsgård. Vi tar en promenad runt 
Långängssjön, som vid denna tid brukar vara fågelrik. Ledare: Peter Lundberg 
 
Tisdag 3 juni  LIDINGÖEXKURSION: Gråviken 
Traditionell kvällslyssning vid Gråviken under ledning av Lasse Irestedt. Samling på P-
platsen vid Hustegaholm kl 21.00. 
 
Onsdag 11 juni  LIDINGÖEXKURSION: Baggeby gård 
Samling på P-platsen vid Baggeby gård kl 05.30 för ”skådning före jobbet”. Vi håller på till 
ca 07.00. Nedanför Baggeby gård finns en fin skogsbacke mot vattnet med gott om sångare. 
Ledare: Peter Lundberg och Yvonne Trotzig, som bor i området. 
 
Ingen föranmälan behövs till Lidingöexkursionerna. Ta gärna med fika! Har Du frågor: Ring 
Peter på 766 11 89.  



KALLELSE TILL ÅRSMÖTE I LIDINGÖ ORNITOLOGISKA FÖRENING 
 

Tid: Tisdagen den 18 mars 2003, kl 19.00 
Plats: Föreningsgården, Larsbergsvägen 5 
 
Efter årsmötet blir det föredrag av Sören Lindén, ledamot i Sveriges Ornitologiska Förenings 
styrelse. Sören visar bilder och berättar om ”Tio resor till Gambia och Senegal”. 
Västafrikanska fåglar är alltså kvällens tema. En fikapaus blir det också under kvällens lopp. 
Varmt välkomna! 
 
 
  DAGORDNING 
 
1. Mötets öppnande 
2. Val av mötesordförande 
3. Val av mötessekreterare 
4. Val av två justeringsmän 
5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning 
6. Styrelsens årsredovisning 
7. Revisionsberättelse 
8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
10. Beslut om årsavgift till föreningen samt budgetförslag för innevarande år 
11. Val av ordförande och ledamöter till styrelsen 
12. Val av revisor och revisorssuppleant 
13. Övriga frågor 
14. Mötets avslutande 
 


