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Styrelsen för Club300 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2022.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021

Inledning

Club300 är en ideell förening för fågelskådare med ett speciellt intresse för sällsynta fåglar. Club300
verkar för att fågelskådare skall kunna stifta nya artbekantskaper samt vinna fördjupade kunskaper om
fältbestämning av fåglar. Föreningens syfte är vidare att aktivt verka för ett starkare fågelskydd, såväl
nationellt som internationellt.

Styrelsen

Från och med årsmötet i mars har styrelsen bestått av:
 
Ordförande Martin Alexandersson
Sekreterare och BA-ansvarig Jens Stålberg
Kassör Ulla Linnersund
Programansvarig Marianne Dannbeck
C3 Resor och Fågelskydd Markus Lagerqvist
Medlemsansvarig Madeleine Danielsson
Webbredaktör Peder Winding
Suppleant: Fredrik Blomqvist
Suppleant: Sara Skidell
 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 digitala möten, träffats vid Falsterbo Birdshow samt vid
långhelgen V41. Utöver mötena har vi en levande Facebookgrupp där ca 90 inlägg har postats och nästan
lika många beslut tagits under året.

Medlemmar

Club300 hade vid slutet av 2022, 3.200 medlemmar, i stort sett samma antal som 2021. Även antalet
användare av Bird Alarm har varit oförändrat. Andelen kvinnor fortsätter att öka, om än svagt, och är i
nuläget ganska precis 10%, från att ha varit 5% för några år sedan. 

Styrelsen beslöt att fr o m 2023 höja medlemsavgiften till 350 kr/ kalenderår, mer information under
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Styrelsen beslöt att fr o m 2023 höja medlemsavgiften till 350 kr/ kalenderår, mer information under

punkt Road Runner. Allt färre betalningar kommer in till PG, något vi är mycket glada för.
 
 
Webbplatsen

Under 2022 var aktiviteten på utvecklingen av hemsidan tämligen låg. Ett rättningsarbete för att
underlätta kryssgodkännande genomfördes och små förbättringar av den tyvärr dåliga prestandan har
gjorts. 

Utöver hemsidan driver föreningen även en facebooksida och en facebookgrupp. Sidan är till för att
publicera nyheter och möjliggöra dialog kring dessa och den följs av 3.400 personer. I vår facebookgrupp
med knappa 3.500 medlemmar dryftas olika förenings- och fågelrelaterade frågor och diskussioner.

 

Programverksamhet

Föreningen har haft sina tre ordinarie evenemang under 2022. Vår- och höstmässa på Öland i föreningens
regi, samt deltagande på Falsterbo Birdshow i månadsskiftet augusti - september. 

Vid Kristi Himmelsfärdshelgen hade vi vår traditionella tälthelg där utställare visade upp sina produkter
och föreningen sålde profilkläder, dekaler och annat. Även medlemsservice var på plats för att hjälpa folk
med adresser, BirdAlarm mm. En pub på Ås vandrarhem genomfördes också som var relativt välbesökt. 

I Falsterbo var det som vanligt ett quiz i Jens Stålbergs regi, i år sångarquiz som var väldigt populärt och
det var alltid folk i vår monter som stod och klurade på de 24 bilderna som skulle identifieras.
Christopher Gullander var ensam om att pricka in alla rätt och Markus Tallroth hade tur i lottdragningen,
så dessa båda herrar fick varsin Club300-profiljacka från Pinewood.

Under vecka 41 fick vi ihop ett stort antal utställare, 12 st, och alla var glada och taggade att kunna delta.
Vi fortsatte med den uppskattade vandringen på Schäferiängarna där delar av Club300s styrelse och
deltagare manglade fram bland annat en jorduggla. På fredagskvällen var det diplomutdelning för de
medlemmar som nått 400 och 450 kryss, samt pub på Ås vandrarhem. På lördagskvällen förgylldes puben
av en uppskattad föreläsning av Magnus Hellström, där han pratade om ruggning hos flyttande tättingar.

 

Fågelskydd

Föreningens medlemmar har bidragit med ca 30 352 kr i Dragrätt 2022, vilket är en tydlig nedgång
jämfört med tidigare år. Till detta tillkommer outnyttjat överskott från den parallella insamlingen av
bidrag till matning av rubinnäktergal om 17 726 kr och fonderat medel från föregående år om ca 33 500
kr. Totalt fanns disponibelt 68 253 kr.

Fram t.o.m. sista ansökningsdag 31 juli 2022 hade kommit in 30 ansökningar om stöd till olika
fågelskyddsprojekt i 19 olika länder. Två ansökningar uppfyllde inte formalia för ansökningar. Efter att
ha gått igenom alla ansökningarna beslutade styrelsen att bidra till projektet ”The Saffron-cowled
Blackbird: Saving the last populations of the Pampas grasslands icon”, med USD5 000. Kvarstående
medel föras över till kommande år. Bakom ansöka står María Florencia Pucheta, Saffron-cowled
Blackbird Project coordinator, från Aves Argentinas. 
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Blackbird Project coordinator, från Aves Argentinas. 

Saffranstrupialen (Xanthopsar flavus), som är den enda arten i sitt släkte, tillhör familjen trupialer. Den
förekom tidigare över ett stort område från södra Brasilien, större delen a Paraguay och Uruguay och
stora delar av norra och centrala Argentina. Idag finns den bara i fyra, separata mindre områden. Den
klassas som starkt hotad (EN) och tror inte bestå av mer än kanske 2 500 vuxna individer.

Arten är beroende av tempererade gräs- och våtmarker, det habitat som påverkas allra mest av mänskliga
aktiviteter  där stora arealer omvandlats till jordbruks- och betesmarker, bland annat genom att våtmarker
torrläggs. I Argentina är den akut utrotningshotad och har minskat med 80 procent på 20 år och den finns
bara kvar som ett par fragmenterade populationer i provinserna Entre Ríos och Corrientes. Antalet
lämpliga häckningslokaler minskar fortfarande varje år.

BirdLifes lokala partner Aves Argentinas startade därför 2016 ett projekt för att rädda arten från
utrotning i landet. Projektkoordinator är María Florencia Pucheta. Projektet syftar till att få bättre
kunskap om artens bevarandestatus, generera data om utbredning och population, samt skydda och öka
populationen i landet. Man har identifierat att de fem främsta hoten idag är habitatförluster, parasitism
från glanskostarar som gynnats av utbredningen av jordbrukslandskap, förstörda bon av införda vildsvin
och att fåglar fångas för burfågelhandeln. Som en åtgärd för att skydda kolonierna har man skapat
grupper av ”koloniväktare” som bevakar häckningskolonierna från bland annat tjuvjägare, sätter upp
skydd mot predatorer och studerar fåglarna.

Vid de kolonier som man arbetat med har man uppmätt en häckningsframgång på 88 procent, jämfört
med 44 procent för obevakade kolonier. Ma har också hittat två tidigare okända kolonier.

Stödet från Club300 kommer att användas för att bidra till att finansiera den kommande säsongen.
Medlen kommer att gå till bland annat kostnader för transporter, camping, materiel och utrustning för
skydd av kolonierna, ringmärkning, genetiska tester och kamerafällor.

 

Rubinnäktergalen - Vargön

Rubinnäktergalen matades hela vintern av tre personer från 15 nov 2021 tills den försvann i april. Hela
matningen bekostades av Club300s medlemmar som via Swish bidragit generöst med pengar. Överskottet
gick till fågelskydd.

 

Genomsekvensering azurmes

Rapporten har kommit och blivit publicerad i dubbelnumret 2022/3-4 av Roadrunner. Det var för många
svårt att tolka resultatet av rapporten och den gav inget helt entydigt svar som många hade hoppats på så
Ölandsfågeln av azurmes hade kunnat bedömts som okej att kryssa.

 

DNA-analyser

Inga DNA-analyser har bekostats av Club300 under 2022. Frågan kring att få fram en rutin kring hur vi
skall hantera DNA-frågor tillsammans med Birdlife Sverige och RK har fastnat hos RK och Birdlife
Sverige som bör vara huvudman för frågan och vår roll bör vara att kunna bidra ekonomiskt till några få
fåglar som kan ge många nya kryss till medlemmarna
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fåglar som kan ge många nya kryss till medlemmarna

C3 Resor

Inga resor i Club300:s regi genomförts.

Birdalarm

Birdalarm har under 2022 haft ett stabilt antal användare, omkring 2.600. Leverantören har under året
haft stor personalomsättning, och de har behövt fokusera på kompetensöverföring. Under senare delen av
året har en stor utvecklingsinsats för att förbättra systemet bakom kulisserna inletts. Detta kommer leda
till större möjligheter för oss att få nya funktioner i framtiden. Dialogen med leverantören är god och det
finns även planer på att försöka sälja systemet till fler marknader och där har Club300 genom Jens
Stålberg en aktiv roll i detta, då det anses gynna föreningen att systemet får en större användarbas även
utanför Club300. 

 

Roadrunner

Den 30:e årgången sedan starten 1993 av Roadrunner fick gå till historien. Magnus Corell (redaktör)
hade flaggat att han slutar som redaktör efter att ha producerat förtjänstfullt de senaste 50(!) numren.
Samtidigt hoppar Peder Edvinsson, Måns Karlsson och Mattias Bardå av. Det vädjades från styrelsen till
redaktionen att sitta kvar i två nummer till så styrelsen kunde påbörja arbetet att få till en ny lösning på
vår medlemstidning. Detta ställde redaktionen upp på och producerade de två första numren för året. Det
naturliga valet föll på att Mattias Larsson skulle ta över redaktörsrollen. För att Mattias Larsson skulle ha
en chans att komma in som redaktör togs beslutet att det fick bli ett dubbelnummer av Roadrunner 2022
nummer 3 och 4. Då Mattias Larsson jobbar med tidningen numera på dagtid har det stuvats om lite i
utgiftsposterna samt att medlemsavgiften höjdes med 50 kr där 30 kr av höjningen skall gå till
Roadrunner. Jens Stålberg har förstärkt tidningens redaktion och kommer återuppta ett kärt tema -
“listigt”.

De två första numren i den 30:e årgången av Roadrunner sedan starten 1993 producerades av Magnus
Corell (redaktör), Hans Bister, Peder Edvinsson, Måns Karlsson, Mattias Larsson, Markus Lagerqvist
och Mattias Bardå (foto). 

Dubbelnummret i slutet av året producerades av Mattias Larsson (redaktör), Hans Bister, Markus
Lagerqvist,  Jens Stålberg, Nella Bergström, Alexander Hall (foto)

Från våra nordiska grannländer har raritetsrapporteringen skötts av Yann Kolbeinsson (Island), Bjørn Mo
(Norge), Andreas Bruun Kristensen (Danmark) och Christa Granroth (Finland). 

Mattias Ullman har levererat ännu ett år av ”Swarovski Bird Quiz”. Peter Berglin har varit
annonsansvarig för tidningen och hemsidan. 
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Flerårsöversikt (Tkr) 2022 2021 2020 2019  
Nettoomsättning 2 069 2 093 2 019 2 124  
Resultat efter finansiella poster -21 -36 12 53  
Soliditet (%) 51 55 59 59  
      

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2022-01-01

-2022-12-31
2021-01-01

-2021-12-31  
 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Föreningens intäkter      
Medlemsavgifter  1 795 332  1 889 911  
Gåvor  16  0  
Fågelskydd och fågelforskning  69 344  106 811  
Övriga intäkter  274 000  203 122  
Övriga rörelseintäkter  -1 078  0  
Summa föreningens intäkter  2 137 614  2 199 844  
      
Föreningens kostnader      
Fågelskydd och fågelforskning 1 -69 344  -106 811  
Nordicstation 2 -1 176 101  -1 081 907  
Roadrunner 3 -616 966  -811 810  
Övriga externa kostnader 4 -295 421  -234 696  
Personalkostnader 5 0  0  
Summa föreningens kostnader  -2 157 832  -2 235 224  
Rörelseresultat  -20 218  -35 380  
      
Finansiella poster      
Räntekostnader och liknande resultatposter  -585  -308  
Summa finansiella poster  -585  -308  
Resultat efter finansiella poster  -20 803  -35 688  
      
Resultat före skatt  -20 803  -35 688  
      
Årets resultat  -20 802  -35 688  



Club300
Org.nr 802015-2024   

7 (10)
 

     
Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Varulager m. m.      
Varulager  63 492  176 047  
Summa varulager  63 492  176 047  
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  99 000  6 000  
Övriga fordringar  89  89  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  75 052  132 875  
Summa kortfristiga fordringar  174 141  138 964  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  1 672 525  1 494 798  
Summa kassa och bank  1 672 525  1 494 798  
Summa omsättningstillgångar  1 910 158  1 809 809  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 910 158  1 809 809  
      



Club300
Org.nr 802015-2024   

8 (10)
 

     
Balansräkning Not 2022-12-31 2021-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  989 722  1 025 410  
Årets resultat  -20 802  -35 688  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  968 920  989 722  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  185 931  197 399  
Övriga skulder  8 156  0  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 747 151  622 688  
Summa kortfristiga skulder  941 238  820 087  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 910 158  1 809 809  
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Noter
 
 
Not 1 Fågelskydd och fågelforskning
    
 2022 2021  
Utbetalt 1 312 38 558  
Periodiserat till nästa år 68 032 68 253  
 69 344 106 811  
    

 
Not 2 Nordicstation
 2022 2021  
    
Bird Alarm drift 135 000 135 000  
Bird Alarm licenser 943 400 669 000  
Medlemsregister 22 701 102 594  
Utvecklingskostnader 0 100 313  
Drift hemsida 75 000 75 000  
 1 176 101 1 081 907  
    

 
Not 3 Roadrunner
 2022 2021  
    
Roadrunner produktion 531 182 668 347  
Roadrunner porto 85 784 143 463  
 616 966 811 810  
    

 
Not 4 Övriga kostnader
 2022 2021  
    
Programverksamheten 53 840 42 872  
Styrelsen, årsmöteskostnader 8 485 0  
Redovisningskostnader 67 500 67 500  
C3 shopen 16 725 24 583  
Diverse kostnader 148 871 99 741  
 295 421 234 696  
    

 
Not 5 Personalkostnader
 2022 2021  
    
Antal anställda 1 0  
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Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2022-12-31 2021-12-31  
    
Dragrätt 56 402 26 050  
Azurmes 738 738  
Fjälluggla 28 724 27 503  
DNA 9 280 9 280  
Rubinnäktergal 74 513 38 053  
Förutbetalda medlemsavgifter 470 000 374 350  
Upplupna kostnader 107 495 146 714  
 747 152 622 688  
    

 
 
Stockholm 
 
 
  
Martin  Alexandersson Jens Stålberg
Ordförande Sekreterare
  
  
  
Ulla Linnersund Marianne  Dannbeck
Kassör  
  
  
  
Madeleine  Danielsson Markus  Lagerqvist
  
  
  
  
Peder  Winding  
  
  

 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
 
Hans Bredberg  
Revisor 


