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Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdag 2012-01-24 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
på Studiefrämjandet, Kristianstad.  

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson, samt, från valberedningen, Evert Valfridsson(adjungerad § 
87). 

 

§ 87. 

Evert redogjorde för valberedningens arbete och vädjade om hjälp med förslag till styrelseledamöter. 
Trots att valberedningen kontaktat minst 40 medlemmar saknas ändå villiga kandidater. 

 

§ 88. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 89. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 12 november. Mossexkursion på Balsberget. Rapportör Barbro Ahlner: 17 
personer deltog. 

2. Onsdagen den 16 november. Föredrag om Lesbos av Christer Neideman. Rapportör Christer 
Neideman:  30 personer deltog. 

3. Tisdagen den 22 november. Föredrag om skogsträdens sjukdomar av Gunnar Isacsson, 
Skogsstyrelsen. Rapportör Christer Neideman: 24 personer deltog. Förutom de välkända alm- 
och asksjukan berördes också sjukdomar på ek, al, bok, hästkastanj och lind. 

4. Måndagen den 26 december. Annandag jul-vandring med Christer Neideman. Rapportör 
Christer Neideman:  Ca 50 personer deltog. Man observerade 42 fågelarter och tio arter 
blommande växter. 

5. Söndagen den 22 januari. Örndag i Tosteberga hamn. Rapportör Christer Neideman: Bra 
väder. Lite färre besökare än förra året, 100 – 200 personer. 22 havsörnar sågs. Ca 50 
salskrakar sågs också. 

6. Måndagen den 28 november. Forskningskonferens Biosfär 2011 på naturumet: Konferensen 
tog upp miljöförändringar i vattenriket, som minskningen av säv i Hammarsjön och 
Araslövssjön, ökningen av gäss och det allt brunare vattnet. 

7. Fredagen den 9 december. Groddjursseminarium. Rapportör Christer Neideman: Situationen 
för sällsynta groddjur diskuterades, t.ex det vanskliga med att flytta en population av större 
vattensalamander inför exploatering av en lokal. 

8. Torsdagen den 12 januari. Möte med Österlens vattenvårdsförbund. Rapportör Anders 
Sigfridsson: På mötet diskuterades hur lantbruket kunde utforma sin recipientkontroll. 

9. Torsdagen den 12 januari.  Gåsmöte. Rapportör Christer Neideman: Gåsskrämmaren Göran 
frisk rapporterade att problemen var störst i västra Skåne. Länsstyrelsen har betalat ut ca 1,3 
miljoner kronor för skador 2011, vilket är betydligt mindre än 2010, då den betalade ut 2,9 
miljoner kronor för skador. 

10. Hemsideskursen har haft fem träffar. Den leds av Sussie Söderlundh. Rapportör Christer 
Neideman. 
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11. Gyetorpsprojektet. Rapportör Christer Neideman: Naturskyddsföreningen har nu två 
personer som arbetar med röjning som fas 3-arbete i jobb- och utvecklingsgarantin. De utför 
också andra arbetsuppgifter för kretsen och för Lunds botaniska förening. 

12. Naturskyddsföreningens kurs om infrastruktur i Göteborg. Rapportör Karin Bergendal: Det är 
svårt att uppfylla målen för koldioxidutsläpp. Att lägga grova stenar på vägslänter är skadligt 
för vägkantsfloran. 

 

§ 90. 

Inför årsmötet. 

Styrelsen diskuterade årsberättelse och ekonomisk redovisning för 2011, samt verksamhetsplan 
för 2012. 

§ 91. 

Övriga frågor. 

1. Styrelsen beslöt att bjuda in Torsten Jeppsson till nästa styrelsemöte för att ge honom tillfälle 
att presentera en idé. 

2. Styrelsen beslöt att ersättningen till styrelseledamöter, för resor i föreningens 
tjänst, skall utgå med kostnaden för det billigaste färdsättet. Resor, företagna 
med egen bil ersättes med 13 kronor per mil. 

§ 92. 

Nästa styrelsemöte hålls på Studiefrämjandet onsdagen den 29 februari kl. 18.30. Virginija erbjöd 
sig att ordna fika. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

………………………………………………………………… ………………………………………………………. 

Ordförande   Sekreterare  
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdag 2012-02-29 för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 
Neideman, John Nordkvist, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, samt Torsten Jeppsson, 
förslagsställare (§ 93), och Evert Valfridsson från valberedningen (§93 och 94). 

 

§ 93. 

Torsten Jeppsson föreslår att man bildar någon slags stödverksamhet för Naturum Vattenriket eller 
för hela Vattenriket, t.ex. i form av en vänförening. Syftet skulle framför allt vara att förmedla 
ekonomiskt stöd till verksamheten. Ett möte där detta ska diskuteras kommer att hållas på 
naturumet torsdagen den 22 mars kl. 14.30 – 16. Christer och Anders erbjöd sig att närvara där. 

 

§ 94. 

Evert redogjorde för valberedningens arbete. Man föreslår att styrelsen ska ha nio ledamöter 
(förutom ordförande och kassör), att Anna Stenberg och Mikael Ulvholt väljs till nya ledamöter i 
styrelsen, att Bertil Troberg väljs till revisor efter Christer Ahlquist och att Lennart Arvidsson väljs till 
revisorssuppleant. 

 

§ 95. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 96. 

Rapporter 

1. Lördagen den 28 januari. Örnbuss. Rapportör Christer: Bussen blev fullsatt. Ca 20 örnar sågs. 
2. Lördagen den 11 februari. Familjeaktivitet. Rapportör Susann: Inga kom för att delta. 
3. Söndagen den 26 februari. Vandring vid Skräbeån. Rapportör Agnetha: Ca 25 personer 

deltog. Soligt väder med någon minusgrad i början. Ca 42 fågelarter observerades, varav kan 
nämnas fem gravänder, tre sånglärkor, tre tofsvipor, en fjällvråk och en eller två havsörnar. 

4. Onsdagen den 8 februari. Grundvattenmöte på naturumet. Rapportör Susann: Lokalen var 
fullsatt med bl.a. markägare och representanter för föreningar. Fyra personer föreläste. Från 
kommunen uttrycktes oro för att man kunde komma att ta ut för mycket grundvatten. 

5. Torsdagen den 16 februari. Möte om Kristianstadslänken. Rapportör Christer: En del av det 
som diskuterades är av litet intresse för oss, men vi tycker det är viktigt med en attraktiv 
kollektivtrafik i Kristianstad. 

6. Tisdagen den 28 februari. Upptaktsmöte för vattenråd för Helge å. Rapportör Agnetha:  Man 
berättade bl.a. om bakgrund och syfte med mötet, hörde erfarenheter från vattenrådet för 
Skräbeån och valde en interimsstyrelse för vattenrådet, där Agnetha kom att ingå. 

7. Gyetorpsprojektet. Rapportör Christer: Christer har övertagit handledarskapet för Fas 3-
arbetarna Olle Wennberg och Inger Carlsson efter Jan-Erik Nawrin. Styrelsen beslöt att 
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kretsen köper ännu en röjsåg och skyddsutrustning för ca 7000 kr. Om möjligt tas pengar till 
detta från länsstyrelsens anslag till Gyetorpsprojektet. 

8. Hemsideskursen. Rapportör Christer: Kursen fortsätter och styrelsemedlemmarna ombeds 
att fylla i en presentation som kan läggas in på hemsidan 

 

§ 97. 

Inför årsmötet 

Agnetha redogjorde för bokslutet för 2011. Christer redogjorde för budgetförslaget för år 2012 
och årsberättelsen. Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på hemsidan. 

 

§ 98. 

Övriga frågor 

1. Torsdagen den 22 mars har Studiefrämjandet årsmöte. Agnetha och Karin representerar 
kretsen där.  

2. Måndagen den 14 april ordnas en klädbytardag i samverkan mellan Studiefrämjandet 
och Röda Korset. 

3. Virga har gjort en reseräkningsblankett för styrelsens resor. 

 

§ 99. 

Lördagen den 24 mars kl. 15.30 samlas den nya styrelsen vid Pulken för en stunds transkådande 
och umgänge för att sedan färdas till Christers sommarstuga, där det konstituerande mötet hålls. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

…………………………………………………………  …………………………………………………………….. 

Ordförande   Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 
2012-03-14 på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

§ 1. 

Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade medlemmarna välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 

 

§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer. 

Kretsstämman valde Christer Neideman till ordförande och Anders Sigfridsson till 
sekreterare för mötet. 

 

§ 3. Val av protokolljusterare. 

Kretsstämman valde Sussie Söderlundh och Bertil Troberg att justera mötets protokoll. 

 

§ 4. Stämmans behöriga utlysande. 

Christer Neideman meddelade att kallelse till kretsstämman ingick i det program som 
skickades ut till alla medlemmar i slutet av januari månad. Kretsstämman godkände det sätt 
på vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2011. Kretsstämman 
godkände förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2011. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2011. 
Kretsstämman godkände den ekonomiska redovisningen. 

Bilaga 2. Resultaträkning och balansräkning. 

 

§ 7. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. 



7 
 

Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Christer Ahlquist. Kretsstämman beslöt att 
med instämmande i revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

Bilaga 3. Revisorernas berättelse. 

 

§ 8. Val av ordförande. 

 Kretsstämman beslöt att till ordförande för år 2012 omvälja Christer Neideman. 

 

§ 9. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för år 2012 omvälja Agnetha 
Björklund. 

 

§ 10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till nio. 

 

§ 11. Val av styrelseledamöter för åren 2012 – 2013. 

I tur att avgå är Barbro Ahlner, Karin Bergendal, John Nordkvist, Anneli Rossander och 
Susann Söderberg. John Nordkvist och Anneli Rossander har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Barbro Ahlner, Karin Bergendal och Susann Söderberg, och 
nyvälja Anna Stenberg och Mikael Ulvholt. 

 

§ 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2012. 

Christer Ahlquist och Anders Hallengren har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att fram till nästa kretsstämma till ordinarie revisorer omvälja Glen 
Nilsson och efter Christer Ahlquist nyvälja Bertil Troberg och till suppleanter för dessa 
omvälja Sven Birkedal och efter Anders Hallengren nyvälja Lennart Arvidsson. 

 

§ 13. Val av valberedning. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Ulrika Tollgren, Evert Valfridsson och Inge Åberg med Evert 
Valfridsson som sammankallande. 

 

§ 14. Motioner. 
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Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 15. Verksamhetsplan för år 2012. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2012. 

Kretsstämman antog styrelsens förslag tillverksamhetsplan. 

Bilaga 4. Verksamhetsplan för år 2012. 

 

§ 16. Budget för år 2012. 

Christer Neideman presenterade styrelsens förslag till budget för år 2012. 

Kretsstämman antog styrelsens förslag till budget. 

Bilaga 5. Budget för år 2012. 

 

§ 17. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till avgående revisorn Christer Ahlquist och till de icke 
närvarande styrelseledamöterna John Nordkvist och Anneli Rossander.  

 

§ 18. 

Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad och hälsade kvällens föreläsare Anette 
Persson välkommen. 

 

Vid protokollet: …………………………………………………. Justeras: ……………………………………………. 

                                       Anders Sigfridsson                                            Christer Neideman 

 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………. 

Sussie Söderlundh   Bertil Troberg 
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Protokoll fört 24 mars 2012 vid konstituerande styrelsesammanträde för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad vid Pulken och hos Christer Neideman, Yngsjö. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija 
Kulikauskaite, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Anna Stenberg, Susann Söderberg, 
Mikael Ulvholt. 

 

§ 1. 

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. 

Till sekreterare för mötet valdes Anders Sigfridsson. 

 

§ 3. 

Föregående protokoll justerades.  

 

§ 4. 

Styrelsens ledamöter presenterade sig för varandra under pågående trankväll vid Pulken. 

 

§ 5. 

Christer redogjorde kort för Naturskyddsföreningens organisation. 

 

§ 6. 

Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Susann Söderberg. 

sekreterare utse Anders Sigfridsson. 

postmottagare utse Christer Neideman. 

ansvarig för medlemsregister utse Agnetha Björklund. 

utbildningsledare utse Karin Bergendal. 
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§ 7. 

Val av arbetsgrupper inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till  

programgrupp utse Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, 
Susann Söderberg, Anna Stenberg, Mikael Ulvholt. 

remissgrupp utse Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, L ars Jonsson, Christer Neideman, 
Anders Sigfridsson. 
 
Handla miljövänligt- grupp utse Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Anna 
Stenberg, Susann Söderberg. 
 
grupp för barnverksamhet (Natursnokar) utse Anna Stenberg, Susann Söderberg, Katarina 
Tilderkvist. 
 
§ 8. 
Val av representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd. 
 
Styrelsen beslöt att till att representera kretsen i 
 
Samrådsgruppen för Biosfärområdet Kristianstads vattenrike utse Lars Jonsson och Christer 
Neideman 
 
Referensgruppen för grågåsförvaltning utse Christer Neideman  
 
Vattenrådet för Skräbeån utse Christer Neideman med Barbro Ahlner som ersättare. 
 
Österlens vattenråd utse Mikael Ulvholt. 
 
Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Susann Söderberg. 
 
§ 9. 
 
Styrelsen beslöt att till ombud för kretsen på Naturskyddsföreningens riksstämma utse Karin 
Bergendal. 
 
§ 10. 
Övriga frågor. 
 

1. Beslöts att kretsen under år 2012 skall ha ett fadderskap ”Fadder plus” för 2800 
kronor i Storkprojektet. 

2. Beslöts att den som skriver insändare till tidningar som talesman för kretsen skall 
delge styrelsen insändaren via e-post och låta ledamöterna få två dagar på sig att 
yttra sig över denna. 



11 
 

3. Beslöts att den som företar en resa för kretsens räkning för att få ersättning för 
denna ska ha styrelsens medgivande till resan. Ersättning medges för kostnaden för 
resa med kollektivtrafik eller, om detta är för opraktiskt, resa med bil till 13 kronor 
per mil. 

4. Beslöts att kretsen går med i Hörjelgårdens vänner. Medlemsavgiften för ideella 
föreningar är 500 kronor. Dessutom beslöts att kretsen också ger en gåva till 
Hörjelgårdens vänner på 2000 kronor. 

 
§ 11. 
 
Programgruppen träffas onsdagen den 2 maj kl. 18.30 på Studiefrämjandet. 
 
Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 8 maj kl. 18.30 på Studiefrämjandet. 
 
§ 12. 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
Justeras:   Vid protokollet: 
 
 
………………………………………………… …………………………………………………………… 
Ordförande   Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdag 2012-05-08 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
hos Barbro Ahlner, Grödby. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

 

§ 13. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 14. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 31 mars. Röjardag i Gyetorpskärret. Rapportör Christer Neideman: Fem deltog 
inklusive de två ”anställda” Fas 3-arbetarna. Trots de få deltagarna blev mycket gjort. Själva 
kärret är nu i stort sett buskfritt. 

2. Söndagen den 1 april. Tranbuss till Pulken. Rapportör Christer Neideman: Bussen blev 
fullsatt. På utvägen besökte man storkarna i Viby. Ca 3600 tranor samt en stork sågs vid 
Pulken. 

3. Måndagen den 9 april. Annandag Påsk på Håslövs ängar: Ca 20 personer deltog. 
4. Lördagen den 14 april. Familjeaktivitet: Leta grodor på Lingenäset.  Elva personer deltog. 
5. Lördagen den 14 april. Klädbytardag. Rapportör Virginija: Ca 30 deltagare, bland dem flera 

äldre personer. 
6. Torsdagen den 26 april. Lunchvandring längs kanalen i Kristianstad. Rapportör Karin 

Bergendal: Tio personer deltog. Lätt regn. Någon deltagare uttryckte uppskattning med att 
man inte behövde ordna matsäck och särskilda kläder. Fr.a. studerade man träd. 

7. Lördagen den 28 april. Vårfåglar på Lingenäset. Rapportör Agnetha Björklund: Elva personer 
deltog. 

8. Söndagen den 29 april. Studiebesök vid Magle våtmark. Rapportör Karin Bergendal: Sju 
personer deltog. Studiebesöket leddes av Per-Åke Nilsson från Hässleholms kommun. 
Förvånande många svanar, även ett par sångsvan. Dessutom sågs ett par gråhakedopping. 

9. Tisdagen den 1 maj. Floravandring på Lingenäset. Rapportör Barbro Ahlner: Elva personer 
deltog. 

10. Torsdagen den 3 maj. Lunchvandring längs kanalen, cykelaffären och Tingsrätten. Rapportör 
Karin Bergendal: Fem personer deltog, förutom reporter och fotograf från 
Kristianstadsbladet. 

11. Lördagen den 5 maj. Familjeaktivitet: Vårblommor på Lingenäset: Endast exkursionsledaren 
kom. 

 

§ 15. 

Höstprogrammet. 

Höstprogrammet diskuterades. 
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§ 16. 

Hemsidan. 

Karin och Virginija redogjorde för arbetet med hemsidan. Christer utsågs till ansvarig för 
hemsidan. Barbro, Karin och Virginija utsågs till övriga medlemmar i en ny hemsidesgrupp. Denna 
grupp träffas den 21 maj på Studiefrämjandet. 

 

§ 17. 

Övriga frågor. 

Mikael Ulvholt utsågs att representera kretsen i samrådsmöte för Södra Gärds vattenförening. 

Det beslutades att kretsen skall bli medlem i Helgeåns Vattenråd, samt 
att ordföranden registrerar medlemskapet på det blivande vattenrådets hemsida. 

 

§ 18. 

Nästa styrelsemöte hålls måndagen den 4 juni kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Barbro och Mikael 
ordnar fika. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

………………………………………………………………. ………………………………………………………………… 

Ordförande   Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde måndag 2012-06-04 för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Anna Stenberg, Mikael Ulvholt. 

 

§ 19. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 20. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 13 maj kl 10.00. Vandring i naturreservatet Näsums bokskogar. Rapportör 
Christer: Exkursionen leddes av Kenth Ljungberg, Länsstyrelsen. 17 personer deltog, inklusive 
två från Kristianstadsbladet. Den märkligaste observationen var den av korsmåra, som inte 
setts i Skåne sedan 1940-talet. 

2. Söndagen den 13 maj kl 13.00. Natur- och kulturvandring på Bokenäset. Rapportör Karin: 
Vandringen leddes av Karin. 23 personer deltog. Det som intresserade mest var hällkistan. 

3. Torsdagen den 17 maj. Kristi himmelsfärdsdag på Håslövs ängar. Rapportör Agnetha:  Fyra 
personer deltog. P.g.a. det kalla och blåsiga vädret gick man i Herculesområdet i stället. Man 
såg sju svarttärnebon och många svalor, mest backsvalor. 

4. Lördagen den 19 maj. Lunchvandring Tingsrätten – Utanverken med Karin Bergendal. Elva 
personer deltog, ej bara pensionärer. 

5. Torsdagen den 31 maj. Floravandring i Årummet. Rapportör Anders: Tolv personer deltog. 
Vandringen leddes av Torgny Roosvall och Torsten Nilsson. Kvällen var kylig. Bland annat 
borstsenap och taggsallat sågs. 

6. Söndagen den 3 juni. Fjärilsexkursion med Sven Birkedal. Rapportör Christer: Tolv personer 
deltog. Man höll till vid Lingenäset. P.g.a. att det blåste och sommaren var försenad såg man 
inte så många fjärilar. Den fjäril man såg mest av var puktörneblåvingen. En sällsynthet man 
såg var smultronvisslaren. 

7. Vattenråd för Helge å. Rapportör Agnetha: En styrelse på tolv personer bildades. 
8. Gyetorpsprojektet. Rapportör Christer: Stängselstolpar har köpts. Projektet med Fas 3-

arbetarna fortsätter. Dessa har gjort en fin mapp med både bilder och text för att redovisa 
arbetet med området. 

9. Hemsidan. Rapportör Christer: Ett möte med hemsidegruppen har hållits sedan sist. 
Virginijas sambo ska hjälpa till. 

10. Barbro har kollat fyra fiskaffärer i Bromölla och Kristianstad och rapporterar resultatet till 
riks. 

 

§ 21. 

Höstprogrammet diskuterades.  - OBS Deadline för text 15 juni ! 
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§ 22. 

Karin representerar kretsen på riksstämman. Christer gav en kort översikt över inkomna motioner 
mm. 

 

§ 23. 

Nästa styrelsemöte hålls tisdagen den 14 augusti kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Christer ansvarar för 
kaffe, Barbro bakar bullar och Anna tar med sig pålägg. 

 

Justeras:    Vid protokollet 

 

…………………………………………………………….  ………………………………………………………………. 

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde tisdag 2012-08-14 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 
på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Anna Stenberg, Susann Söderberg, Mikael Ulvholt. 

 

§ 24. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 25. 

Rapporter. 

1. Tisdagen den 5 juni. Naturnatten. Rapportör Christer: 15 personer deltog, de flesta mammor 
med barn. Exkursionen leddes av Christer. Av hänsyn till barnen kortade han av rundan lite. 
Den gick först till den gamla grusgropen vid Åhus, där det var gott om yngel av strandpadda, 
men p.g.a. torkan var vattenståndet betänkligt lågt. Sedan begav man sig till Tolebäcken i 
Egeside, där man hörde kärrsångare, gräshoppssångare och många näktergalar. 

2. Söndagen den 10 juni. Floravandring i Gyetorpskärret. Rapportör Christer Neideman: Ca 40 
personer deltog. De fick se att röjningarna gjort nytta. Annette Persson från Länsstyrelsen 
berättade om arbetet med att skydda Skåne läns rikkärr. Sven Birkedal berättade om hur 
man känner igen olika orkidéer. Av de tolv orkidéarter som finns i kärret såg man bl.a. Sankt 
Pers nycklar, ängsnycklar, flugblomster och kärrknipprot i knopp. 

3. Söndagen den 17 juni. De vilda blommornas dag genomfördes i Mosslunda (ca 20 deltagare), 
på Åhus golfbana (över 50 deltagare) och i Branthalla (ca 20 deltagare). 

4. Onsdagen den 4 juli. Floravandring vid Vittskövle driva. Rapportör Christer: Ca tio personer 
deltog. Man såg pyrolor, sandnejlika och mycket sandvedel. 

5. Torsdagen den 12 juli. Floravandring vid Åhus trädesområden. Rapportör Anders: 15 
personer deltog. Den största ytan som plöjts var nog den på Åhmans industritomt. Den 
plöjdes förra sommaren och här växte nu mycket bl.a. hamnsenap, sandvita, flockfibbla och 
blåeld som kommer att blomma nästa år.  

6. Torsdag 2 augusti. Floravandring på Boarps hed. Rapportör  Barbro Ahlner. Kjell-Arne Olsson 
och ca 15 personer studerade floran på ljungheden, som hade bränts för några år sedan. 

7. Lördagen och söndagen den 16 – 17 juni. Naturskyddsföreningens riksstämma i Falkenberg. 
Rapportör Karin: Man sammanfattade rådslag som varit. Mycket utrymme lämnades åt 
kemikaliefrågor. 

8. Måndagen den 11 juni. Möte för samrådsgruppen för Vattenriket. Rapportör Christer:  
Christer och Lars Jonsson representerade kretsen. Mötet hölls utomhus vid Sånnarna och 
Horna sandar. Det senare är tänkt att bli naturreservat och visades av Carina Wettemark. 
Man diskuterade att till hösten ha en debatt om GMO. 

9. Torsdagen den 14 juni. Samråd om kommunens nya avfallsplan och föreskrifter om 
avfallshantering. Det finns hopp om att vi kan få hämtning av fler avfallsfraktioner vid 
grinden och en förbehandlingsanläggning för organiskt avfall. 

10. Lördagen den 16 juni. Ringmärkning av storkungarna i Viby. Rapportör Christer: Från de två 
bona ringmärktes två ungar från varje bo. 

11. Onsdagen den 20 juni. Beslut tas om upplösning av föreningen Legevind. 
12. Torsdagen den 2 augusti. Christer får en insändare publicerad i Kristianstadsbladet om det 

planerade köpcentrumet i Hammar . 
13. Onsdagen den 8 augusti har Kristianstadsbladet en artikel om Mosslunda.   
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14. Gyetorpsprojektet: Nytt stängsel har satts upp under sommaren. En spång av lärk skall göras. 

§ 26. 

Höstprogrammet. 

Trädgårdens dag, Miljövänliga veckan, Geologins dag och föredraget Gifter i vardagen 
diskuterades. 

 

§ 27. 

Programgruppen har möte torsdagen den 4 oktober kl. 18.30 på Studiefrämjandet. 

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 10 oktober, och det därefter torsdagen den15 november, 
båda kl. 18.30 och på Studiefrämjandet. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

………………………………………………………………….. ……………………………………………………………… 

Ordförande   Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdagen 10 oktober 2012 för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

Närvarande: Christer Neideman, Susann Söderberg, Agneta Björklund, Barbro Ahlner, Virginija 

Kulikauskaite, Anna Stenberg, Mikael Ulvsholt, Lars Jonsson (tillfällig sekreterare) och Evert 

Valfridsson (valberedningen).  

 

 

§ 28.  

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.  

 

§ 29.  

Lars Jonsson valdes till tillfällig sekreterare. 

 

§30.  

Rapporter 

 19 aug Insekternas dag. Sven Birkedal ledde. 6 personer deltog.  

 23 aug Nyehusen. Carina Wettemark och Christer Larsson från Vattenriket ledde en 
exkursion i restaurerat område i Nyehusen. Mikael Ulvholt rapporterade. Ca 25 
personer deltog. Samarrangemang med Vattenrikets naturum.  

 26 aug och 6 sept. Trädgårdens dag. Anna Stenberg rapporterade. Många personer 
deltog.  

 2 sept Drakamöllan. John-Erik Nilsson ledde. 18 personer deltog. 

 8 sept Geologins dag. Claes Bergman ledde. Ca 20 personer deltog. 

 16 sept Edenryds kustled. Barbro Ahlner och Mikael Ulvholt rapporterade. 5 
personer deltog. 

 23 sept Svampexkursion med Erik Heijbel. 7 personer deltog. 35 svamparter hittades. 
Mikael Ulvholt rapporterade.  

 29 sept Informationsbord. Mycket folk kom och tittade. Anna Stenberg rapporterade.  

 3 okt. Lunchföreläsning om hållbart fiske av biologen Anders Persson (Lunds 
universitet). Samarrangemang med Vattenriket.  

 13 sept Gåsmöte. Christer Neideman rapporterade. Små skador av grågås i år. 
Grågåsstammen halverad sen 2004 i Hammarsjön.  

 1 okt Vattenrikemöte. Christer Neideman och Lars Jonsson rapporterade. Om GMO-
försök som eventuellt kommer att ske i trakten av Kristianstad informerades av 
försöksledare Anders Karlsson (SLU, Alnarp) och av Linda Birkedal, SNF. Flera nya 
grupper i eller på gång att bli med på mötena.  

 Gytorpsprojektet informerades om av Christer Neideman. Markarrendatorn vill 
släppa in får på ungefär hälften av Gyetorpskärret, vilket vi anser vara mindre bra. 
Innebär också att staket behöver flyttas. Spång utlagd på tvären i blivande reservatet 
med hjälp av John Nordkvist. Även en stätta uppsatt på gränsen mot Bromölla 
kommun.  
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§31.  

Vår- och sommarprogrammet 2013 diskuterades.  

Några ändringar föreslogs. Tisdag 14 november kommer ett föredrag om Nya Zeeland av 

Sven Birkedal istället (Costa Rica kommer 17 januari). Deadline för tryckning och för 

förändringar i programmet är 9 dec. Studiefrämjandet behöver veta senast 15 nov. Susanne 

Söderberg vill ändra namnen på sina familjeaktiviteter med ett tillägg av ”under ytan” och 

kalla aktiviteten 2 juni för ”Ängens magi”. Programgruppen behöver vara klara till nästa 

möte. Förslaget till program behöver då beslutas.  

 

§ 32.  

Övriga frågor 

o Nya kuvert behöver tryckas upp. Bongs tryckeri trycker upp 6000 st. kuvert.  
o Barbro Ahlner berättade om att många livsmedelsaffärer inventerats av 

Naturskyddsföreningen. Utbudet i affärerna har förbättrats, t.ex. har nästan inga 
affärer längre jätteräkor. Nästan all fisk och skaldjur är idag MSC-certifierad, d.v.s. 
godkänd av Marine Stewardship Council. I höst finns mycket torsk från Östersjön i 
butikerna.   

o Barbro Ahlner berättade om att Bromölla kommun har i statsbiblioteket en 
utställning om fiskproblematiken. 

o Hur vi ska göra med enskilda utlägg diskuterades. Dyrare köp måste tas upp innan. 
Kvitto måste alltid finnas. Ingen bör behöva vänta länge på att få tillbaka utlagda 
pengar.  

o Blivande cykelvägar inom Kristianstad kommun diskuterades.  
o Vattenriket har en Biosfärskonferens 27 nov. Till denna vill 6 styrelsemedlemmar 

anmälas.  
o Delar av Fjällmossen i Hörby kommunpå väg att bli naturreservat.  
o En förfrågan hade ställts om att vi ska hjälpa till att stödja återuppbyggandet av det 

nedbrunna Bockatorpet. Ingen åtgärd från Naturskyddsföreningen.  
o Örnmatningen på Isternäset diskuterades.  
o  

§ 33.  

Nästa möte är bestämt till 15 nov.  

 

§34.  

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

 
Justeras:     Vid protokollet:  
 
…………………………………………    ………………………………………… 
Odförande     Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde torsdag 2012-11-15 för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Anna Stenberg. 

 

§ 35. 

Föregående protokoll  (10 oktober 2012)kontrollerades och en mindre ändring blev beslutad.  

 

§ 36. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 20 oktober. Höstfåglar på Håslövs ängar med Evert Valfridsson. Rapportör 
Agnetha: Ca 20 personer deltog. Det var dimma. Man såg dock många gäss, mest vitkindade. 
En hanne av blå kärrhök syntes tydligt. 

2. Söndagen den 21 oktober. Cykeltur längs vallarna under ledning av Christer Neideman. 
Rapportör Christer: 22 personer deltog. Cykelturen gynnades av bra väder. 

3. Söndagen den 4 november. Föredrag om flyttfågelforskning av Patrik Olofsson på naturumet. 
Rapportör Agnetha: Patrik berättade om hur man följt t.ex kärrhökar och skräntärnor genom 
att förse dem med GPS-sändare, och mindre fåglar som silvertärnor genom ljusloggar. Han 
visade också bilder från kärrhökarnas övervintringsområde i Afrika. 

4. Söndagen den 4 november. För hela familjen: Lyssna efter fladdermöss och 
fladdermuspyssel. Rapportör Anna:  Fem vuxna och fyra barn deltog. Man fick höra 
gråskimlig fladdermus när man var ute. Kristianstadsbladet var där. 

5. Onsdagen den 14 november. Föredrag om Nya Zeeland av Sven Birkedal. Rapportör Christer: 
Ca 20 personer deltog. Många fina bilder på fåglar visades, bl.a. på flera arter albatrosser och 
på världens mest hotade fågelart, fairy tern, som det bara finns knappt 50 stycken av. 

6. Måndagen den 5 november. Möte om strandskydd i Bromölla kommun. Rapportör Christer: 
Kretsen ville ha utökat strandskydd vid Levrasjön och Holjeån samt Skräbeån. 

7. Christer informerade om Gyetorpsprojektet. 

 

§ 37. 

Vår- och sommarprogrammet 2013. 

Programmet diskuterades. 

 

§ 38. 

Övriga frågor.  

Styrelsen beslöt att slå samman kretsens egna fonder för olika naturvårdsändamål till en enda, som 
ska heta Naturvårdsfonden, och som ska användas till att bekosta naturvård inom Bromöllas och 
Kristianstads kommuner. 
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Agnetha rapporterade att hon anmält sig själv, Christer, Susann och Barbro till Vattenrikets 
Biosfärkonferens den 27 november. 

 

§ 39. 

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 23 januari kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Christer tar med sig 
kaffe och tevatten, Virga tar med sig pålägg och Barbro bakar bullar.  

Styrelsemötet därefter hålls torsdagen den 21 februari, på samma tid och plats. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

……………………………………………………………………. …………………………………………………………………. 

Ordförande    Sekreterare 

 


