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Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 17 december 2001 hemma hos Carina Wettemark i Horna  

Närvarande: Christer Neideman, Christer Persson, David Ståhlberg, Evert 
Valfridsson, Birgitta Vallgren och Carina Wettemark. 

Frånvarande: Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Anders Hallengren, Anders 
Johansson, Jenni Johansson och Johan Röjestål.  

§ 52 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. 

§ 53 Rapporter 
Christer Neideman rapporterar att gåsexkursionen söndagen den 18 november var 
lyckad. 12 personer fick bland annat se den brednäbbade simsnäppan vid Äspet. Vid 
Tosteberga studerades vitkindade gäss, bläsgäss, havsörnar och annat trevligt. 

§ 54 Vår- och sommarprogram 2002 

Styrelsen går igenom planeringen inför vårprogrammet. 

Styrelsen enas om tillägg till programmet: 

Tisdag 19 mars kl 19.00 
Arrangemang av Allmänhetens Miljöforum i Biblioteket "Spara tid- spara miljö", 
Allmänhetens Miljöforum ordnar temakväll med bl a Jan Danielson om stress och hur 
vi använder tiden. 

Lördag 23 mars kl 9.00 –12.00 
"Vatten i ett lokalt och globalt perspektiv" fortbildningsseminarium på 
Söderportskolan med bl a Anders Jägerskog, Linköpings Universitet och Jan 
Danielsson, Gröna Korset  

Mer information: Ing-Britt Pettersson Nyholm Tel 044- 121 06 84 eller mail: 
ibpnyholm@telia .com 

I övrigt går styrelsen igenom programpunkterna och korrigeringar anges med fet, 
understruken stil. Kommentarer anges med kursiv stil. 

Söndag 10 februari Vinterexkursion med Christer Neideman. Samling vid C4-skolan 
kl 10.00. Kontaktperson: Christer Neideman  

Tisdag 26 februari Föredrag och bildvisning av Patrik Olsson om Chile. " bland 
indianer och vulkaner". Östermalmskyrkan kl 19.00. Kontaktperson: David Ståhlberg 

Onsdag 6 mars Årsmöte i Östermalmskyrkan kl 19.00. Christer Persson kollar med 
Torgny Roosvall om han kan visa några florabilder efter stämman Kontaktperson: 
Christer Neideman 



Onsdag 20 mars Föredrag om Kristianstads kommuns vattenförsörjning. 
Östermalmskyrkan kl 19.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson 

Lördag 23 mars Röjardag med Floravårdsgruppen i Gyetorp. Kontaktperson: Torgny 
Roosvall Christer Persson stämmer av med Torgny Roosvall om arrangemanget 

Lördag 13 april Orrspel och vårtecken. Exkursion med Sven Erik Carlsson. Samling 
vid C4-skolan kl 06.00, vid Fjällmossen kl 06.30. Kontaktperson: Evert Valfridsson 

Gåsräkningen lördagen den 13 april tas bort ur programmet 

Onsdag 17 april Start av nybörjarcirkel om botanik. Kontaktperson: Karin Bergendal 

Lördag 21 april Geologisk exkursion med Jon Warnhag. Till Vånga eller 
Västanåområdet. Samling vid C4-skolan kl 10.00. Kontaktperson: Christer Neideman  

Torsdag 25 april Vårexkursion till Kjugekull med Floravårdsgruppen. Samling vid C4-
skolan kl 18.00. Kontaktperson: Torgny Roosvall 

Lördag 27 april LÄNSSTÄMMA I KRISTIANSTAD. (Högskolan i Kristianstad) 

Fågelexkursion kl 08.00 till Isternäset 
Floraexkursion kl 10.00 till Lingenäset 
Lunch i restaurang Högvakten 
Stämman startar kl 13.00 
Kontaktperson: Christer Neideman 

Lördag 27 april kl 11-15  
"Spara energi spara miljö och spara pengar "  
Allmänhetens Miljöforum anordnar temadag om energi "framför Domus" 

Lördag 4 maj Exkursion till Hörlinge ängar med Lars Åkerman. Samling vid C4-
skolan kl 08.00. Vid Hörlinge ängar kl 09.00. Ev samarrangemang med fågelklubben. 
Kontaktperson: David Ståhlberg. 
David kompletterar med mer text och uppgifter om samlingsplats vid Hörlinge ängar. 

Onsdag 8 maj Grodexkursion med grodgruppen. Samling vid C4-skolan kl 18.00. 
Kontaktperson: Anders Hallengren och Christer Persson. 

Söndag 12 maj Fågelklubben arrangerar Fågelskådningens dag. Håslövs ängar kl 
06.00 - 12.00 Kontaktperson: Evert Valfridsson 

Måndag 20 maj Exkursion till Siggaboda i Småland (urskog) med Ola Runfors från 
Skogsvårdsstyrelsen. Samling vid C4-skolan kl 08.00. Kontaktperson: David 
Ståhlberg. 

Onsdag 22 maj Floraexkursion till Tosteberga med Floravårdsgruppen. Samling vid 
C4-skolan kl 18.00. Kontaktperson: Torgny Roosvall. 



Måndag 3 juni Biets dag. Maltesholm. Samling vid C4-skolan kl 18.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. Evert fyller på med mer text 

Söndag 9 juni De vilda blommornas dag. Floraexkursion till Mosslunda med Torgny 
Roosvall. Samling vid C4-skolan kl 10.00. Kontaktperson: Torgny Roosvall. 

Floraexkursion till Brantahallar med Sam Skällberg. Samling vid Dalaskolan, väg 116 
kl 10.00. Kontaktperson: Sam Skällberg. Christer P stämmer av angående 
samlingsplats och tidpunkt. Ev uppsamling vid C4-skolan för Brantahallar.  

Torsdag 27 juni Floraexkursion till Mörkavad och Trollalider (Degeberga) med 
Floravårdsgruppen. Samling vid C4-skolan kl 18.00. Kontaktperson: Torgny Roosvall. 

Onsdag 10 juli Floraexkursion till Pulken med Floravårdsgruppen. Samling vid C4-
skolan kl 18.00. Kontaktperson: Torgny Roosvall. 

Torsdag 15 augusti Floraexkursion till Boarps hed med Floravårdsgruppen. Samling 
vid C4-skolan kl 18.00. Kontaktperson: Kenth Ljungberg. 

Tillkommer: Christer Persson undersöker om möjligheter till barnaktivitet, förslagsvis 
till Ivö. 

Kompletterande text lämnas till Christer P senast under mellandagarna. 

§ 55 Årsberättelsen 
Kompletterande text lämnas till Christer P senast i januari 2002. 

§ 56 Remiss: "Planprogram för Everöd" Styrelsen hade inga invändningar. 

§ 57 Korv på Annandagjulpromenaden Föreningen bjuder på 111 korvar à 9 kr.  

§ 58 Övrigt  
Birgitta Vallgren representerar föreningen måndagen den 14/1 vid studiefrämjandets 
sammankomst om mat inom kampanjen "Jordbruket gör Skåne skånskt." 

Grodgruppen 
Grodgruppen önskar använda 500 kr för finansiering av kartor till årets 
inventeringsrapport. Styrelsen tillstyrker detta. 

§ 59 Nästa möte  
Styrelsen träffas nästa gång torsdagen 17/1 på Högskolan för att arbeta med 
programutskick. Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 14/2. Plats meddelas i 
kallelsen. 

§ 60 Styrelsen tackar Carina för glögg och kaffe med tilltugg. Ordföranden tackar 
ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

Degeberga den 17 december 2001 
Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 12 november 2001 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad 

Närvarande: Johanna Grönroos, Anders Hallengren, Christer Neideman, Christer 
Persson, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och Carina Wettemark. 

Frånvarande: Karin Bergendal, Anders Johansson, Jenni Johansson, Johan Röjestål 
och Birgitta Vallgren.  

§ 43 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. 

§ 44 Rapporter 
Svampexkursionen genomfördes söndagen den 30 september 

Evert Valfridsson rapporterar att Ola Jennerstens föredrag om Naturbetesmarkskött 
tisdagen den 2 oktober var bra och lockade ca 25 personer. 

World Bird Watch Day genomfördes lördagen den 6 oktober 

Evert Valfridsson meddelar att Evighetsträdsexkursionen lockade sex personer 
söndagen den 14 oktober. Det var bra med en liten grupp.  

Natursnokarexkursionen genomfördes söndagen den 14 oktober under ledning av 
Ola Magntorn. 

Anders Hallengren rapporterar att föredraget om Sveriges grod- och kräldjur 
torsdagen den 25 oktober var bra och lockade ett 25-tal åhörare. De fina bilderna var 
uppskattades särskilt mycket. 

Christer Neideman meddelar att föredraget om Svalbard tisdagen den 6 november 
var bra och lockade ett 50-tal åhörare. Många fina bilder visades.  

Christer Neideman rapporterar att diskussionskvällen i regi av Allmänhetens 
miljöforum genomfördes onsdagen den 7 november. Arrangemanget var bra och 
lockade ett 15-tal intresserade. 

Evert Valfridsson meddelar att han deltagit i kretsrådsmöte. Årsboken beräknas vara 
klar i april 2002. 

Evert rapporterar att han representerade kretsen i senaste mötet inom ramen för 
"Evighetsträdskampanjen". 

§ 45 Vår- och sommarprogram 
Styrelsen går igenom programgruppens förslag till vårprogram från mötet den 23 
oktober 2001. Styrelsen antar följande program för våren och sommaren 2002: 

Söndag 10 februari  
Vinterexkursion med Christer Neideman. Samling vid C4-skolan kl 10.00. 
Kontaktperson: Christer Neideman  



Tisdag 26 februari 
Föredrag och bildvisning av Patrik Olofsson om Anderna. Östermalmskyrkan kl 
19.00. Kontaktperson: David Ståhlberg 

Onsdag 6 mars 
Årsmöte i Östermalmskyrkan kl 19.00. Efteråt blir det bildvisning av Torgny Roosvall 
om rödlistade arter eller av Hasse Cronert om Vattenriket. Anders Hallengren kollar 
med Torgny Roosvall och Christer P kollar med Hasse Cronert. Kontaktperson: 
Christer Neideman 

Torsdag 21 mars 
Föredrag om Kristianstads kommuns vattenförsörjning. Östermalmskyrkan kl 19.00. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson 

Lördag 23 mars 
Röjardag med Floravårdsgruppen i Gyetorp. Kontaktperson: Torgny Roosvall 

Lördag 13 april  
Orrspel och vårtecken. Exkursion med Sven Erik Karlsson. Samling vid C4-skolan kl 
06.00, vid Fjällmossen kl 06.30. Kontaktperson: Evert Valfridsson 

Lördag 13 april 
Fågelklubben arrangerar gårsräkning. Tas med i vårt program i mån av plats. 

Onsdag 17 april 
Start av nybörjarcirkel om botanik. Kontaktperson: Karin Bergendal 

Lördag 21 april  
Geologisk exkursion med Jon Warnhag. Till Vånga eller Västanåområdet. Samling 
vid C4-skolan kl 10.00. Kontaktperson: Christer Neideman  

Torsdag 25 april 
Vårexkursion till Kjugekull med Floravårdsgruppen. Samling vid C4-skolan kl 18.00. 
Kontaktperson: Torgny Roosvall 

Lördag 27 april  
LÄNSSTÄMMA I KRISTIANSTAD. (Högskolan i Kristianstad) 
Fågelexkursion kl 08.00 
Floraexkursion kl 10.00 
Lunch i restaurang Högvakten 
Kontaktperson: Christer Neideman 

Lördag 27 april  
Aktivitet med Allmänhetens miljöforum om alternativa energikällor i samband med 
långlördag. Kontaktperson: Christer Neideman 

Lör 4 eller Sön 5 maj 
Exkursion till Hörlinge ängar med Lars Åkerman. Samling vid C4-skolan kl 08.00. Ev 
samarrangemang med fågelklubben. Kontaktperson: David Ståhlberg. 



Onsdag 8 maj 
Grodexkursion med grodgruppen. Samlinh vid C4-skolan kl 18.00. Kontaktperson: 
Anders Hallengren och Christer Persson. 

Söndag 12 maj 
Fågelklubben arrangerar Fågelskådningens dag. Tas med i programmet i mån av 
plats. 

Måndag 20 maj 
Exkursion till Siggaboda i Småland (urskog) med Ola Runfors från 
Skogsvårdsstyrelsen. Samling vid C4-skolan kl 08.00. Kontaktperson: Evert 
Valfridsson. 

Onsdag 22 maj 
Floraexkursion till Tosteberga med Floravårdsgruppen. Samling vid C4-skolan kl 
18.00. Kontaktperson: Torgny Roosvall. 

Måndag 3 juni 
Biets dag. Maltesholm. Samling vid C4-skolan kl 18.00. Kontaktperson: Evert 
Valfridsson. 

Söndag 9 juni 
Dom vilda blommornas dag.  
Floraexkursion till Mosslunda med Torgny Roosvall. Samling vid C4-skolan kl 10.00. 
Kontaktperson: Torgny Roosvall. 
Floraexkursion till Brantahallar med Sam Skällberg. Samling vid Dalaskolan, väg 116 
kl 10.00. Kontaktperson: Sam Skällberg. 

Torsdag 27 juni 
Floraexkursion till Mörkavad och Trollalider (Degeberga) med Floravårdsgruppen. 
Samling vid C4-skolan kl 18.00. Kontaktperson: Torgny Roosvall. 

Onsdag 10 juli 
Floraexkursion till Pulken med Floravårdsgruppen. Samling vid C4-skolan kl 18.00. 
Kontaktperson: Torgny Roosvall. 

Torsdag 15 augusti 
Floraexkursion till Boarps hed med Floravårdsgruppen. Samling vid C4-skolan kl 
18.00. Kontaktperson: Kenth Ljungberg. 

Tillkommer: 
Christer Persson undersöker om möjligheter till barnaktivitet, förslagsvis till Ivö. 

§ 46 Länsstämma 2002 
Christer Neideman meddelar att vår krets har blivit tillfrågad om att arrangera 
Naturskyddsföreningen i Skånes Länsstämma lördagen den 27 april 2002. Styrelsen 
accepterar och ger Christer Neideman i uppdrag att undersöka om det går att utnyttja 
Högskolans lokaler. Två exkursioner bör arrangeras på förmiddagen. En 
fågelexkurion tidigt på morgonen och därefter en floraexkursion. Lämplig lokal är 
Lingenäsen. 



§ 47 Remiss: "Åhus 2024" 
Styrelsen går översiktligt igenom planprogrammet "Åhus 2024". Svar ska vara 
kommunen tillhanda senast den 15 november. Styrelsen finner att en planerad väg 
hotar de viktiga strandpaddelokalerna i täktområdena vid Kolahögarna. Vidare 
noteras att hamnbassängen föreslås utvidgas på den södra sidan (Äspetsidan) vilket 
inte bör accepteras mot bakgrund av de höga naturvärdena där. Christer Neideman 
får styrelsens uppdrag att författa ett svar till kommunen. 

§ 48 Remiss "Råbelöv 26:2" 
Christer Neideman redogör översiktligt för programsamråd ang planerat 
industriområde på fastigheten Råbelöv 26:2 (NO Rödaledsrondellen). Styrelsen 
finner inget att anmärka och Christer Neideman får styrelsens uppdrag att svara på 
remissen. 

§ 49 Övrigt 
E22 
Christer Neideman meddelar att Vägverket nu fastnat för det norra alternativet. 
Därmed klarar sig en av landets viktigaste lokaler för strandpadda. 

Grodgruppen 
Anders Hallengren meddelar att grodgruppen fått 7 000 kr i bidrag från WWF. 
Redovisning av hur medlen använts ska vara WWF tillhanda senast den 1 juli 2002. 

Miljödiplomering av Hemköp 
Riksföreningen har bett om hjälp med miljödiplomering av Hemköp i Kristianstad. 
Christer Neideman svarar för eventuell ceremoni. 

Årsberättelsen 
Christer Neideman vädjar till alla som har varit ansvariga för aktiviteter under året att 
skriva ihop några rader om respektive aktivitet till årsberättelsen. Bidragen skickas till 
Christer Persson, helst före julhelgen. 

80-årsfirande 
Christer Neideman meddelar att det är vårt 80:e verksamhetsår i år och att vi firar 
detta med korvgrillning i samband med Annandagjulpromenaden. Styrelsen beslutar 
att kretsen står för kostnaderna. 

§ 50 Nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång måndagen den 17 december klockan 19.00 hos Carina 
Wettemark. 

§ 51 Styrelsen tackar Gerd och Christer för kaffe med tilltugg. 
Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

Degeberga den 12 november 2001 
Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 24 september 2001 hemma hos Christer Neideman i 

Kristianstad 

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Christer Neideman, Christer 
Persson, Johan Röjestål, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och Birgitta Vallgren. 

Frånvarande: Anders Johansson, Jenni Johansson, Johanna Grönroos och Carina 
Wettemark. 

§ 33 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. 

§ 34 Rapporter 
Karin Bergendal meddelar att Trädgårdsdagen i Bäckaskog lördagen den 25 augusti 
var lyckad. Det var mycket folk under hela dagen. Levande svampar, inplastade 
insekter och fjärilsblommor var särskilt uppskattat. Fem anmälningar till svampcirkeln 
kom in under dagen. 

Karin Bergendal rapporterar att studiecirkeln om matsvamp kom igång lite sent men 
att man nu har genomfört fyra av sju planerade träffar. 12 personer deltar i cirkeln av 
vilka tre är medlemmar i kretsen. 

Evert Valfridsson meddelar att Skogens dag i Bockeboda söndagen den 2 september 
lockade mycket folk, särskilt barnfamiljer. Mellan 800 och 1200 personer besökte 
tillställningen under dagen. Vår krets hade en bra plats och Evert delade ut vårt 
program och informerade bland annat om "Evighetsträd". Det var mycket folk under 
hela dagen. 

Christer Neideman meddelar att arrangemanget om Alternativa drivmedel onsdagen 
den 12 september var bra med många utmärkta föredragshållare. Ett trettiotal 
besökare lyssnade på föredrag och studerade elbilar, hybridbilar, elmopeder, 
etanolbilar m.m. 

Christer Neideman meddelar att vandringen i Vattenriket lördagen den 22 september 
lockade åtta personer. Gruppen vandrade halva Linnérundan och fick se mycket 
vatten, gäss och änder, bland annat 400 bläsänder. 

§ 35 Inför höstprogrammet 
Styrelsen stämmer av de närmast förestående programpunkterna i höstprogrammet.  

Christer Neideman meddelar att Ola Magntorn arbetar på att få till stånd en 
Natursnokardag någon gång i oktober, troligen till Balsberget. 

Svampexkursionen blir av som planerat söndagen den 30 september enligt Birgitta 
Vallgren. 

Arrangemanget under "Handla miljövänligtveckan" är utannonserat i LM-nytt enligt 
Johan Röjestål. 



Evighetsträdsexkursionen går som planerat till Linderödsåsen. Evert Valfridsson 
samlar upp folk i Tollarp och David Ståhlberg tar hand om de som samlas inne i 
Kristianstad. 

Föredraget om Sveriges grod- och kräldjur torsdagen den 25 oktober sker som 
planerat enligt Anders Hallengren 

§ 36 Plansamråd angående planera bebyggelse vid Möllebacken i Kristianstad 
Christer Neideman redogör för en remiss angående planerad bebyggelse på 
Möllebacken i Kristianstad. Remissen ska vara besvarad före den 15 oktober. 
Styrelsen tar del av innehållet i handlingarna och finner inget att erinra. Christer 
Neideman får styrelsens uppdrag att besvara remissen. 

§ 37 Vattenvårdsförbund för östra Skånes åar 
Christer Neideman meddelar att kretsen fått inbjudan till diskussion om bildande av 
vattenvårdsförbund för östra Skånes åar i Brösarp den 3 oktober kl 10 - 13. Styrelsen 
finner iden vara god och uppdrar åt Christer Neideman att representera kretsen på 
mötet. 

§ 38 Träff angående naturvård i Skånes trädmiljöer 
Christer Neideman meddelar att Naturskyddsföreningen i Skåne inbjuder till träff 
angående naturvård i Skånes trädmiljöer (Lund den 3 oktober kl 19-21). Evert 
Valfridsson och David Ståhlberg får styrelsens uppdrag att bevaka mötet. 

§ 39 "Jordbruket gör Skåne skånskt" 
Christer Neideman meddelar att "Jordbruket gör Skåne skånskt" inbjuder till 
arbetsgruppen "Fler matupplevelser" hos Hushållningssällskapet i Skepparslöv tisdag 
25 september 8.30-12 samt till arbetsgruppen "Öka matkunskapen" hos Vuxenskolan 
den 11 oktober kl 8.30-12. Evert Valfridsson försöker i mån av tid bevaka något av 
mötena. 

§ 40 Övrigt 
Kontaktperson för skogsfrågor 
Anders Hallengren önskar bli avlastad som kretsens kontaktperson för skogsfrågor. 
Styrelsen utser Evert Valfridsson som kretsens kontaktperson för skogsfrågor. 

Inbjudan från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till seminarium om "Det sydsvenska 
landskapet, framtidsvisioner och framtida satsningar" i Alnarp den 16 oktober kl 9.30 
- 17.00. Evert Valfridsson försöker bevaka seminariet för kretsens räkning. 

Inbjudan från Statsskogsutredningen 
Statsskogsutredningen inbjuder till seminarium om "Hur ska statens skogar förvaltas" 
i Kristianstad den 18 oktober kl 13 - 16. Evert Valfridsson försöker bevaka seminariet 
för kretsens räkning. 

§ 41 Nästa möte 
Programgruppen träffas nästa gång tisdagen den 23 oktober kl 19.00 hemma hos 
Christer Neideman. 



Styrelsen träffas nästa gång onsdagen den 7 november klockan 19.00, plats 
meddelas i kallelsen. 

§ 42 
Styrelsen tackar Gerd och Christer för kaffe med tilltugg. Ordföranden tackar 
ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet. 

Degeberga den 24 september 2001 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras:Christer Neideman, ordförande 

 Tillägg: Eftersom Allmänhetens miljöforum planerar en kväll som ska handla om 
konsumentmakt just den 7 november föreslår jag flyttning av styrelsesammanträdet 
till måndagen den 5 november  

Christer N 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 22 augusti 2001 hemma hos Christer och Mona Persson i 

Degeberga  

Närvarande: Anders Hallengren, Christer Neideman, Christer Persson, Johan 
Röjestål, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och BirgittaVallgren.  
Frånvarande: Karin Bergendal, Anders Johansson, Jenni Johansson, Johanna 
Grönroos och Carina Wettemark.  

§ 22  Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat.  

§ 23 Styrelsen gratulerar Carina och Fredrik till tillökningen och önskar lycka till. 
Birgitta Vallgren får särskilt uppdrag av styrelsen.  

§ 24 Rapporter  

Birgitta Vallgren meddelar att floraexkursionen till Kumlan måndagen den 28 maj var 
lyckad. Ett 40-tal intresserade vandrade runt och studerade sandstäpp i 
naturreservatet under ledning av Torgny Roosvall, Kenth Ljungberg och John Erik 
Nilsson. Bland annat noterades smörbollar och månhornsbagge under exkursionen.   

Anders Hallengren och Johan Röjestål rapporterar att grodexkursionen tisdagen den 
12 juni var mycket bra. Ca 20 - 30 intresserade lyssnade på klockgroda i 
Baldringeområdet, lövgroda i Olseröd och strandpadda i Åhustrakten. Exkursionen 
uppmärksammades av lokalpressen som hade en stor artikel införd om exkursionen. 
Deltagare framförde spontant tack i insändare i tidningen en kort tid senare. 
Önskemål finns om att exkursionen upprepas nästa år någon gång i mitten av maj.  

Birgitta Vallgren och David Stålberg meddelar att floraexkursionen vid Lyngsjön 
onsdagen den 13 juni var bra. Ett trettiotal deltagare vandrade kring kyrkan och sjön 
och fick bland annat se johannesnycklar.  

Birgitta Vallgren rapporterar att floraexkursionen till Everöd onsdagen den 4 juli var 
bra och lockade ett trettiotal intresserade. Bland annat studerades 
sandstäppsvegetation utmed den gamla banvallen i området.  

Evert Valfridsson meddelar att Ängens dag lördagen den 4 augusti lockade ett 15-tal 
intresserade, dock få från vår krets. Önskemål framförs om att dra igång en "Liekurs" 
inför framtida arrangemang för att locka fler deltagare.  

Birgitta Vallgren rapporterar att floraexkursionen till Kjugekull var mycket lyckad och 
intressant. Ett 35-tal intresserade fick bland annat se klöversnärja och andra 
sällsynta växter,  

§ 25  Inför höstprogrammet  
Styrelsen stämmer av de närmast förestående programpunkterna i höstprogrammet.   

Christer Neideman meddelar att Karin Bergendal vädjar om hjälp med deltagande på 
"Trädgårdsdagen" i Bäckaskog lördagen den 25 augusti. Karin är alldeles ensam och 



behöver stöd. Intresserade som kan hjälpa till ombeds att kontakta Karin snarast 
möjligt.  

Evert Valfridsson meddelar att arrangemanget kring "Skogens dag" i Bockeboda 
fungerar bra. Evert tänker koncentrera sig på "Evighetsträd" och 
informationsspridning om vår krets. Evert är tacksam för hjälp. Intresserade som kan 
tänka sig att hjälpa till ombeds att kontakta Evert snarast möjligt.  

Christer Persson meddelar att han inte fått kontakt med Ola och Karin Magntorn 
angående Natursnokaraktivitet under hösten. Christer  försöker få kontakt och lägger 
ut information på hemsidan snarast möjligt.  

Information om arrangemanget under "Handla miljövänligtveckan" bör spridas till en 
större krets än våra medlemmar. Johan Röjestål försöker få in en annons i LM-nytt.  

§ 26 Avfallsstrategi för Kristianstads kommun  
Christer Neideman redogör för en remiss angående en långsiktig avfallsplan för 
Kristianstads kommun. Remissen ska vara besvarad före den 7 september. Styrelsen 
tar del av innehållet i handlingarna och finner att strategin verkar vara bra. Strategin 
bygger på EU:s avfallshierarki och förslås vara i full drift den 31 december 2004. 
Bland annat föreslås "grindhämtning" av fler typer av avfall i förhållande till idag med 
intervall på 14 dagar. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att författa ett positivt 
svar på remissen. Svaret bör innehålla kritik mot att sopförbränning prioriteras högre i 
förhållande till biogasutvinning och att det saknas en tydlig kostnadsredovisning.  

§ 27 Översiktsplan för Bromölla kommun  
Christer Neideman meddelar att kretsen fått förslag till översiktsplan för Bromölla 
kommun för yttrande senast den 7 oktober. Styrelsen uppdrar åt Sam Skällberg att ta 
del av planen och lämna förslag till yttrande inför nästa styrelsemöte.  

§ 28 Kultur- och fritidsnämnden  
Christer Neideman meddelar att kretsen är kallad till möte med Kultur- och 
fritidsnämnden den 29 augusti kl 18.30 på Barbacka.  Motivet är ändrat system för 
kommunens bidrag till föreningar. Verksamhetsbidrag kan i framtiden endast sökas 
av föreningar som engagerar ungdomar i sin verksamhet. Projektbidrag för 
tidsbegränsade projekt och arrangörsstöd kan sökas när som helst under året.  
Anders Hallengren försöker i mån av tid bevaka mötet.  

§ 29 Floravårdsgruppen  
Anders Hallengren meddelar att Floravårdsgruppen önskar medel för att köpa in 
GPS-utrustning för positionsbestämning av platser med  sällsynta eller 
utrotningshotade växter. Styrelsen beslutar att Floravårdsgruppen får köpa in 
erforderlig utrustning till en kostnad av ca 2000 - 6000 kronor.  

§ 30 Övrigt  

Utrustning till Evighetsträdkampanjen  
Evert Valfridsson önskar medel för inköp av måttband m.m. till kampanjen med 
"Evighetsträd". Styrelsen beslutar att Evert får köpa in erforderlig utrustning till en 
kostnad av högst 2000 kronor.  



   
Floravårdsgruppen  
Anders Hallengren meddelar att föreningen har fått 2500 kr från Naturvårdsverket 
som ersättning för verksamheten inom "Åtgärdsprogram för fältnocka". Pengarna 
måste rekvireras från Naturvårdsverket. Styrelsen uppdrar åt Anders Hallengren och 
Torgny Roosvall att rekvirera medlen i god tid före angiven sista rekvisitionsdag.   

Avfallsanläggning vid Snårarp  
Christer Neideman meddelar att kretsen inte har svarat på samråd angående 
planerad avfallsanläggning vid Snårarp. Styrelsen finner att anläggningen är 
planerad i område där det förekommer strandpadda och att hänsyn måste tas till 
arten.    

Scoutläger på Rinkaby skjutfält  
Christer Neideman meddelar att vi har fått erbjudande från Svenska Scoutförbundet 
att delta med aktiviteter i samband med det stora lägret (Global Development Village) 
för ca 25000 scouter som kommer att hållas på Rinkaby skjutfält den 28 juli - 5 
augusti i år. Styrelsen finner att kretsen inte har resurser att ställa upp med så kort 
varsel.  

E22  
Christer Neideman meddelar att han deltagit i ett "intressegruppsmöte" måndagen 
den 20 augusti angående planerad utbyggnad av väg E22. Vägverket redovisade att 
många remissvar hade kommit in och att det i stort sett endast var 
Naturskyddsföreningen som var negativ till en utbyggnad av vägen. Vägverket 
prognos som underlag för utbyggnaden är att trafiken ökar framöver i 
storleksordningen 2,5% per år.  Fråga ställdes om när beslut om utbyggnad kan 
förväntas. Vägverket svarade troligen i oktober. Gruppen önskade nytt möte när 
beslutet tagits. Styrelsen diskuterar Vägverkets handläggning av  ärendet och finner 
att det råder brist på kunskap och därmed osäkerhet om ärendets handläggning, 
särskilt med avseende på om samrådsförfarandet har varit korrekt, om hur man kan 
påverka och förbättra den bristfälliga miljökonsekvensbeskrivningen och 
överklagandemöjligheter (särskilt beslut enligt väglagen).   

Enkät från riksföreningen  
Christer Neideman går igenom en enkät som vi har fått från riksföreningen angående 
medel till regional och lokal verksamhet. Christer Neideman får styrelsen uppdrag att 
besvara enkäten. Styrelsen förordar att fördelningen mellan 
grundbidrag/utvecklingsbidrag ligger fast, att balansen mellan fria/predestinerade 
bidrag bör vara 50/50 istället för 25/75, att medel ska kunna utgå till projekt som löper 
under en längre tid än ett år, att det inte finns generella metoder för att mätbara 
mål/uppföljning av verksamhet samt att kretsen är tacksam för stöd för 
arbetsgivaransvar men att det inte går att precisera hur stödet kan utformas.  

§ 31 Nästa möte  
Styrelsen träffas nästa gång  måndagen den 24 september klockan 19.00 hemma 
hos Christer Neideman i Kristianstad  



§ 32 Styrelsen tackar Mona och Christer för kaffe med tilltugg (smör utlovas till nästa 
möte). Birgitta rekommenderar en rolig länk på Internet: www.tpo.net/gwbush.htm  
Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.  

Degeberga den 22 augusti 2001  

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 21 maj 2001 hemma hos Birgitta Vallgren i Åhus  

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Jenni Johansson, Johanna 
Grönroos, Christer Neideman, Christer Persson, Johan Röjestål, David Ståhlberg, 
Evert Valfridsson BirgittaVallgren och Carina Wettemark.  

Frånvarande: Anders Johansson.  

§ 16 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. Mötet inleds med en kort vandring till den fina stranden i 
Åhus.  

§ 17 Rapporter 
Chriter Persson meddelar att vi enligt den senaste medlemsstatistiken från 
riksföreningen nu är 1413 medlemmar i kretsen. Medlemsantalet ökar sakta men 
stabilt.  

David Ståhlberg rapporterar att exkursionen till Isternäset lördagen den 21 april var 
bra och lockade ett 40-tal deltagare.  

Evert Valfridsson meddelar att vårexkursionen till Linderödsåsen söndagen den 22 
april var lyckad. Våren hade inte riktigt anlänt men inte mindre än 25 deltagare fick se 
och höra lavexperten Ulf Arup förevisa lavar. Flera rödlistade arter påträffades.  

Evert Valfridsson meddelar att "Mötesplats Naturvård Skåne" I Hässleholm den 26 
april var intressant och bra. Mötet arrangerades av vårt länsförbund och 
Studiefrämjandet.  

Anders Hallengren meddelar att han deltagit i SUFUR-referensgruppsmöte den 27 
april. Inget nytt framkom på mötet.  

Johanna Grönroos rapporterar att floraexkursionen till Lingenäsen torsdagen den 3 
maj var bra. Kjell-Arne Olsson ledde exkursionen som lockade ca 20 deltagare. 
Vätteros och desmeknopp fanns bland de arter som noterades. En fiskgjuse 
observerades också.  

Karin Bergendal meddelar att "Lerjevallens dag" (kallas numera Vildmarkens dag) 
söndagen den 6 maj var lyckad. Många barn deltog under dagen. En naturstig fanns 
och olika knoppar studerades. Karin tipsar om att arrangemanget kan vara lämpligt 
för Natursnokarna inför nästa år. Kanske i form av en naturstig där man kan studera 
småkryp.  

Johanna Grönroos rapporterar att Fladdermusexkursionen till Torsebro onsdagen 
den 16 maj var bra och lockade ett 30-tal intresserade. Bland annat observerades 
dvärg-, vatten-, stor och nordisk fladdermus. Gruppen studerade också 
fladdermusholkar.  

Christer Persson meddelar att natursnokarexkursionen till Maltesholm söndagen den 
20 maj var lyckad. Ett trettiotal barn och vuxna studerade småkryp och gjorde "vävar" 



i den fina bokskogen under ledning av Ola och Karin Magntorn. Flera nya familjer 
fanns bland deltagarna och intresset är stort för att fler natursnokargrupper bildas.  

§ 18 Remisser  

Väg E22, Fjälkinge - Gualöv samt Väg E22, Hörby - Vä 
Christer Neideman meddelar att han skickat kretsens yttrande i enlighet med vad 
som sades vid förra styrelsemötet. Styrelsen erinrar om att skrivelserna även bör 
skickas till länsstyrelsen för kännedom.  

§ 18 Höstprogrammet 
Christer Neideman redogör för programgruppens förslag till höstprogram.  

Styrelsen enas om följande program:  

Lördag 25 augusti  

"Trädgårdsdagen" i Bäckaskog kl 10.00 - 16.00  

Ansvarig: Karin Bergendal  

( ? samma dag ordnas Geologins dag i hela Sverige ? ) Christer Persson kollar upp 
eventuella aktiviteter med Geologiska inst i Lund samt med Regionmuseet. Karin 
Bergendal kollar upp med "Geolågerna"  

Torsdag 30 augusti  

Start av nybörjarcirkel om matsvamp  

Ledare Karin Bergendal  

Mitten av september Barn- familjeaktivitet ?  

Christer P kollar med Ola Magntorn  

Lördag 22 september kl ?? Vandring i Vattenriket "I staden utan min bil",  

Samling vid Badhuset, Samarrangemang med Allmänhetens miljöforum / Agenda 21, 
Ansvarig: Christer Neideman  

Söndag 30 september kl 10.00  

Svampexkursion med Erik Heijbel  

Samåkning från C4-skolan  

Ansvarig: Birgitta Vallgren  

29 september - 7 oktober Handla Miljövänligt- veckan  



ca 1 okt Föredrag om Naturbeteskött, WWF - Christer P kollar  

Föreläsning på Balsgård - David Stålberg kollar  

Lördag 6 oktober  

World Bird Watch Day , besök Greger Flyckt som skådar fågel i Äspet-tornet från 
gryningen till lunchtid  

Söndag 14 oktober  

Exkursion "Leta Evighetsträd"  

Ansvarig: Evert Valfridsson  

Torsdag 25 oktober  

Föredrag "Sveriges grod- och kräldjur", Mikael Gustavsson  

Plats: Östermalmskyrkan  

Dessutom sammanfattar Grodgruppen årets verksamhet  

Ansvarig: Anders Hallengren  

Tisdag 6 november kl 19.00  

Föredrag "Svalbard- öarna med de kalla kusterna"  

Föredrag och bildvisning av Bo Kristiansson, Föreningarnas hus,  

Samarrangemang med Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Karisma och 
Studiefrämjandet ,  

Ansvarig: Carina Wettemark  

Mitten av november  

"Våtmarker i odlingslandskapet" , förslag av Johan Röjestål  

Söndag 18 november kl 10.00  

"Gåsexkursion" (troligen till Trolle Ljungbytrakten)  

Samarrangemang med Fågelklubben  

Ansvarig: Christer Neideman  

Onsdag 26 december kl 10.00  



Annandag Julpromenad vid Lingenäset / Näsbyfält.  

Samling vid Norra Lingenäset  

Ansvarig: Christer Neideman  

Andra tänkbara aktiviteter är:  

Föredrag av Patrik Olofsson t ex något om Vattenriket  

Storkföredrag av Barbro Soller 
Kortkurs / exkursion om våra Salix-arter ?,  

Programbladet trycks i första hand som en dubbelsidig A4.  

Birgitta Vallgren får i uppdrag att boka lokaler för föreläsningarna, företrädesvis 
Östermalmskyrkan.  

Respektive ansvarig för programpunkterna skickar i god tid (helst före 
semesterperioden) in de uppgifter som ska stå i programbladet via e-post till Christer 
Persson.  

§ 19 Övrigt  

Grodgruppen 
Ander Hallengren rapporterar att grodgruppen varit ute med Sydnytt och tittat på 
strandpaddor i Åhustrakten. Gruppen har påträffat flera nya lokaler för arten. 
Grodgruppen har fått 5000 kronor från länsstyrelsen samt bidrag från Kristianstads 
kommun för verksamheten. Claes Andrén (projektledare för Naturvårdsverkets 
Åtgärdsprogram för strandpadda) har köpt in tio pannlampor som kan disponeras. 
Lamporna förvaras på länsstyrelsen (5 i Malmö och 5 i Kristianstad) och kan i 
Kristianstad bokas av Johan Röjestål.  

Floravårdsgruppen 
Anders Hallengren meddelar att föreningen har fått 2500 kr från Naturvårdsverket 
som ersättning för verksamheten inom "Åtgärdsprogram för fältnocka". Pengarna 
måste rekvireras från Naturvårdsverket. Styrelsen uppdrar åt Anders Hallengren och 
Torgny Roosvall att rekvirera medlen i god tid före angiven sista rekvisitionsdag.  
 
Vägbygge vid Norra Åsum 
Christer Neideman meddelar att Kristianstads kommun har planer på exploatering 
och vägbygge kring A3s gamla område vid Norra Åsum. Styrelsen tar översiktligt del 
av planerna och finner att det berörda området är av stor betydelse för bland annat 
strandpadda. Grodgruppen har observerat arten på flera platser i området i år. 
Christer Persson informerar om att Naturvårdsverket önskar att skärpt 
uppmärksamhet riktas på användandet av hänsynsbestämmelserna i Miljöbalken till 
skydd för bland annat utrotningshotade arter. Anders Hallengren påpekar att om 
vägbygge planeras bör krav på kompensationsåtgärder ställas, t ex skapande av nya 
vatten, anläggande av grodtunnlar m.m. Grodgruppen får i uppdrag att pricka in 
observationerna på en karta. Christer Neideman och Anders Hallengren får 



styrelsens uppdrag att författa en skrivelse till Kristianstads kommun i vilket bland 
annat förekomsten av strandpadda uppmärksammas. Skrivelsen skall vara 
kommunen tillhanda före den 28 maj. Kopia av skrivelsen bör skickas till 
Naturvårdsverket (Torsten Larsson) för kännedom.  

Scoutläger på Rinkaby skjutfält 
Christer Neideman meddelar att vi har fått erbjudande från Svenska Scoutförbundet 
att delta med aktiviteter i samband med det stora lägret (Global Development Village) 
för ca 25000 scouter som kommer att hållas på Rinkaby skjutfält den 28 juli - 5 
augusti i år. Styrelsen finner att kretsen inte har resurser att ställa upp med så kort 
varsel.  

Biotopvårdande åtgärder för groddjur 
Christer Persson ställer frågan om grodgruppen kan stå som projektledare och söka 
medel för biotopvårdande insatser för groddjur (främst strandpadda) inom ramen för 
Naturvårdsverkets åtgärdsprogram. Styrelsen har inget att erinra mot att 
grodgruppen söker medel för och driver projekt inom ramen för Naturvårdsverkets 
fastställda åtgärdsprogram för groddjur.  

Användning av Roundup på banvallar 
Evert Valfridsson ställer frågan om kretsen kan göra något för att motverka 
användandet av Roundup som ogräsbekämpningsmedel på banvallar. Styrelsen 
diskuterar frågan men finner att frågan bör lyftas till högra instans, exempelvis län- 
eller riksförbundet. Evert får styrelsen uppdrag att bevaka frågan.  

Skogens dag i Bockeboda  
Christer Neideman meddelar (efter mötet via e-post) att "Skogens dag" genomförs i 
Bockeboda söndag 2 september. Vi har chans att ha en station för att visa skogens 
värde ur naturvårdssynpunkt. Evert Valfridsson undersöker möjligheterna att delta 
med någon aktivitet. Här finns ju faktiskt möjlighet att slå ett slag för våra evighetsträd 
/ jätteträd.    

§ 20 Nästa möte 
Styrelsen träffas preliminärt nästa gång torsdagen den 21 juni klockan 1830, plats 
meddelas i kallelsen  

§ 21 Styrelsen tackar Birgitta för kaffe med gott tilltugg. Ordföranden tackar 
ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.  

Degeberga den 23 maj 2001   

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 9 april 2001 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad 

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Jenni Johansson, Christer 
Neideman, Christer Persson, Johan Röjestål, Evert Valfridsson och BirgittaVallgren  

Frånvarande: Johanna Grönroos, Anders Johansson, David Ståhlberg och Carina 
Wettemark. 

§ 9 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. Nya ledamöter hälsas välkomna och styrelsemedlemmarna 
presenterar sig för varandra. 

§ 10 Rapporter 
Birgitta Vallgren meddelar att vi enligt den senaste medlemsstatistiken från 
riksföreningen nu är 1331 medlemmar i kretsen. Medlemsantalet ökar sålunda sakta 
men stabilt. 

Christer Neideman rapporterar att uggleexkursionen söndagen den 18 mars var 
lyckad. I Nyteboda sågs och hördes bland annat pärluggla vid parkeringsplatsen. 

Christer Neideman meddelar att föredraget om tranor torsdagen den 22 mars var bra 
och lockade ett 40-tal åhörare. 

Christer Neideman rapporterar att röjardagen på Mosslunda lördagen den 24 mars 
lockade nio vuxna och fyra barn. Det röjdes friskt och området ser mycket bra ut nu. 
Det finns kanske skäl att anordna exkursioner dit i framtiden för att visa upp det fina 
resultatet av flera års arbete med röjningar. 

Karin Bergendal meddelar att nybörjarcirkeln om växter skjutits på framtiden. En 
anmälan om deltagande har kommit in. Det finns ett stort intresse för en fortsättning 
på förra årets cirkel. 

Evert Valfridsson rapporterar från senaste kretsrådsmötet. Bland annat avhandlades 
frågor om storkprojekt, Grönare städer, årsboken (beräknas vara klar under 2002), 
röjningar i Fulltoftareservatet, Kronhjortar och grodaktiviteter. Länsförbundet 
arrangerar "Mötesplats för naturvård" i Hässleholm den 26 april. Kursverksamheten 
har varit låg men kommer att öka under hösten. Det finns mycket pengar att söka ur 
Region Skånes miljövårdsfond. Flera ledamöter efterlyste tips på hur styrelsearbetet i 
kretsarna kan göras roligare. Gert Ljungqvist, Johan Hammar, Per Blomberg och 
Anders Hallengren har aviserat att de har för avsikt att lämna länsförbundets styrelse. 
Valberedningen har flera nya kandidater aktuella inför länsstämman men är tacksam 
för alla tips. Hörjeldagen kommer i år att arrangeras den 6 maj klockan 10 till 15. 

§ 11 Väg E22, Fjälkinge - Gualöv 
Christer Neideman går igenom Vägverkets förslag till utbyggnad av väg E22, 
sträckan mellan Fjälkinge och Gualöv. Yttrandetiden går ut den 30 april. Styrelsen 
diskuterar de föreslagna alternativen och finner att föreslagna anslutningsvägar mot 
Åhus kan få betydande negativa konsekvenser för natur- och kulturvärdena i trakten. 
Bland annat hotas grusgropen i Rinkaby som hyser en rik orkidéflora med t ex 



johannesnycklar. Strandpadda har tidigare haft ett starkt fäste i området men det 
råder osäkerhet om den finns kvar i området idag. Delar av Rinkaby skjutfält är 
anmält av regeringen som kandidat till Natura2000 inom ramen för habitatdirektivet 
(område nr pSCI SE0420239). Ett av alternativet ligger oroväckande nära 
naturvårdsområdet Pestbacken som består av en fossil sanddyn. Trakten är rik på 
fornlämningar. 

Styrelsen finner att om anslutningsvägar måste anläggas ska de vara så korta som 
möjligt. De måste anpassas så att de inte förstör de höga natur- och kulturvärdena i 
trakten. 

Christer Neideman får styrelsens uppdrag att författa kretsens yttrande.  

§ 12 Väg E22, Hörby - Vä 
Christer Neideman går översiktligt igenom planen för ytbyggnad av E22 mellan Hörby 
och Vä. Yttrandetiden går troligen ut den 14 maj. Ett informationsmöte kommer att 
hållas i Tollarp den 18 april. Styrelsen finner att planen är komplicerad och den berör 
mycket stora naturvärden. Planen innehåller en mängd olika alternativ som är svåra 
att utvärdera konsekvenserna av. Samtliga alternativ påverkar höga naturvärden 
negativt på olika sätt. Minst en tredjedel av Skånes population av strandpadda finns i 
vatten som hotas av en planerad trafikplats vid Nöbbelöv. Naturvårdsverket satsar 
just nu stora pengar på ett åtgärdsprogram för att bevara den strandpaddan som är 
rödlistad. Nya vatten har anlagts för strandpadda där så sent som i förra veckan. 
Ädellövskogarna på Linderödsåsens sluttning är unika och innehåller en flora och 
fauna som sammantaget är synnerligen skyddsvärd. Vramsån är ett av regionens 
mest skyddsvärda vattendrag som kan påverkas negativt liksom den stora 
grundvattenreservoaren i trakten. 

Ett alternativ som betecknas "Diagonalen" har felaktigt redovisats som ett bra 
alternativ. "Diagonalen" bygger på att utbyggnad av vägen sker över Linderödsåsens 
sluttning enligt alternativ Syd vilket får särskilt stor negativ påverkan på naturvärdena 
i området.  

Styrelsen står fast vid tidigare antagen ståndpunkt att vägen inte bör byggas ut till 
motorvägsstandard. Styrelsen ifrågasätter om det finns trafikmässigt underlag för en 
sådan utbyggnad. Om vägen måste byggas ut bör befintlig väg utnyttjas så långt 
möjligt. En arbetsgrupp bestående av Anders Johansson, Christer Neideman och 
Evert Valfridsson författar ett yttrande från kretsen. Christer Neideman författar en 
insändare som tydliggör de totala konsekvenserna av att utnyttja "Diagonalen".  

Evert Valfridsson bevakar informationsmötet i Tollarp den 18 april.  

§ 13 Övrigt 

Länsstämman 
Styrelsen utser Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren, Karin Bergendal, Lars Engel, 
Jenni Johansson och Johan Röjestål till kretsens representanter vid 
Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma i Höör den 28 april. Ledamöterna avgör 
internt vem som utnyttjar de fem mandaten kretsen har på stämman. 



Grodgruppen 
Anders Hallengren informerar om att grodgruppen nu är igång och att ca 25 personer 
deltar i aktiviteterna. Sista inomhusmötet sker på onsdag och därefter inleds 
fältsäsongen. Gruppen har ansökt om bidrag för verksamheten hos länsstyrelsen. 

Nytt naturreservat 
Christer Neideman informerar om att Isternäset nu har blivit naturreservat. 

Rikskonferensen 
Styrelsen utser Karin Bergendal till kretsens representant vid rikskonferensen i juni. 
Birgitta Vallgren utses som ersättare om Karin får förhinder att åka. 

Röjningar på Lyckeboda 
Johan Röjestål informerar om att enorma röjningar genomförts på de känsliga 
markerna ute vid Lyckeboda och att det ligger mängder med ris kvar därute. Johan 
ifrågasätter om riset kommer att tas bort. Anders Hallengren informerar 
Floravårdsgruppen och undersöker om kretsen kan göra en insats för att få bort delar 
av avfallet. 

Mötesplats Naturvård i Hässleholm den 26 april 
Styrelsen utser Karin Bergendal, Evert Valfridsson, Jenni Johansson, Johan Röjestål 
och David Ståhlberg till kretsens representanter vid Naturskyddsföreningen i Skånes 
arrangemang "Mötesplats Naturvård i Skåne" den 26 april i Hässleholm. Kretsen 
svarar för ledamöternas deltagaravgifter och resekostnader. 

SUFUR-referensgruppsmöte 
Anders Hallengren utses till kretsens representant vid SUFUR-referensgruppsmöte 
den 27 april. Kretsen svarar för Anders reskostnader. 

Äspet 
Christer Neideman meddelar att han deltar i ett möte i Äspet med Norra Skåne 
onsdagen den 11 april med anledning av den olyckligt formulerade artikeln för någon 
vecka sedan.  

FSC 
Vi har fått brev från Svensk SkogsCertifiering AB med önskemål om synpunkter på 
om kretsen känner till om det förkommit missbruk av skogscertifiering i vår region.  

Kommunens avfallsstrategi 
Christer Neideman meddelar att var och en nu kan avge synpunkter på kommunens 
avfallsstrategi. Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med papperspåsar och deras 
vattenhållande förmåga.  

§ 14 Nästa möte 

Styrelsen träffas nästa gång måndagen den 21 maj klockan 1830 i Birgitta Vallgrens 
sommarstuga på Björnvägen i Åhus. 

Programgruppen träffas nästa gång onsdagen den 25 april kl 1830 hemma hos 
Christer Neideman i Kristianstad. 



§ 15 Styrelsen överräcker en blomma till Gerd Neideman som uppskattning för alla 
tillfällen vi serverats gott kaffe/te med tillbehör. Ordföranden tackar ledamöterna för 
visat intresse och avslutar mötet med att förevisa en vacker, matt brunfärgad 
avfallspåse gjord av papper med påtryckt text "KÄLLSORTERINGSPÅSE, tillverkad 
av miljövänligt våtstarkt papper".  

Degeberga den 9 april 2001 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras:Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdagen den 7 mars 2001 i 

Östermalmskyrkan i Kristianstad 

Närvarande: Anders Hallengren, Johanna Grönroos, Christer Neideman, Christer 
Persson, Johan Röjestål, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och Carina Wettemark 

§ 1 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar det 
konstituerande mötet öppnat. 

§ 2 Styrelsen konstituerar sig enligt följande: 

Vice ordförande: Anders Hallengren 
Sekreterare: Christer Persson 
Postmottagare: Christer Persson 
Ansvarig för medlemsregister: Birgitta Vallgren 
Studieorganisatör: Karin Bergendal 

§ 3 Till programkommitté utses Karin Bergendal, Christer Neideman, Christer 
Persson, Johan Röjestål och Jenni Johansson. 

§ 4 Styrelsen utser Evert Valfridsson till föreningens representant i 
Naturskyddsföreningen i Skånes kretsråd  

§ 5 Styrelsen utser kontaktpersoner enligt följande: 

Inom kretsen 
Energi: Christer Neideman 
Handla miljövänligt (mat och förpackningar): Karin Bergendal 
Jordbruk: Johan Röjestål, David Ståhlberg och Carina Wettemark 
Kulturlandskapet: Anders Hallengren och Bertil Helgesson 
Skog: Anders Hallengren 
Studiefrämjandet: Karin Bergendal 
Trafik: Anders Johansson och Evert Valfridsson 

Inom Naturskyddsföreningen i Skånes nätverk 
Agenda 21: Karin Bergendal 
Energi: Christer Neideman 
Handla miljövänligt: Karin Bergendal (mat och förpackningar) 
IT (informationsteknink): Christer Persson och Johan Röjestål 
Väg-/trafikfrågor: Anders Johansson och Evert Valfridsson 

Ortsombud 
Arkelstorp: Karin Bergendal 
Bromölla: Hans Berggren 
Degeberga: Christer Persson 
Fjälkinge: Kurt Andersson 
Tollarp: Evert Valfridsson 
Åhus: Anders Sigfridsson 



§ 6 Övrigt 
Christer Neideman informerar om inbjudan (som tidigare gått ut via E-post till 
styrelsen) från Hyresgästföreningen och AB Kristianstadsbyggen till Miljödag på 
Österäng i Kristianstad den 19 maj 2001. Styrelsen beslutar att avvakta med att ta 
ställning till inbjudan. 

Christer Persson informerar om att kretsen bör bevaka bland annat 
naturvårdsområdet Pestbacken i Bromölla kommun i samband med planerad 
utbyggnad av väg E22 förbi Fjälkinge i riktning mot Bromölla. 

Christer Neideman informerar om Region Skånes miljöpris 2001. Kretsen beslutar 
stödja länsförbundets förslag till kandidat. 

§ 7 Styrelsen träffas nästa gång måndagen den 9 april 2001 klockan 1830 hemma 
hos Christer Neideman i Kristianstad 

§ 8 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat  

Degeberga den 10 mars 2001 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma med Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdagen den 7 mars 2001 i Östermalmskyrkan i Kristianstad 

§ 1 Stämman öppnas 
Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 
kretsstämman öppnad. Ett 30-tal personer har kommit till stämman. 

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
Kretsstämman väljer Christer Neideman att leda kvällens förhandlingar och Christer 
Persson till att föra protokoll. 

§ 3 Val av två justeringsmän 
Kretsstämman väljer Ulf Jungbeck och Paula Hultgren att jämte stämmans 
ordförande justera stämmans protokoll. 

§ 4 Stämmans behöriga utlysande 
Kretsstämman godkänner kallelsen i programutskicket och förklarar stämman 
behörigen utlyst. 

§ 5 Styrelsens årsberättelse 
Ordföranden informerar om årsberättelsen för föreningens 79:e verksamhetsår. 
Årsberättelsen finns på föreningens hemsida och kopior fanns tillgängliga på 
bokbordet vid stämman. Styrelsen har valt att inte trycka årsberättelsen i år för att 
spara tryckkostnader. Ordföranden går igenom årsberättelsen och framhåller att 
kretsen har haft en omfattande verksamhet under året. Medlemsstatistiken är 
vikande. I de uppgifter som redovisas från riksföreningen finns stora variationer i 
antalet medlemmar beroende av från vilken tidpunkt på året siffrorna härstammar. Av 
medlemsavgiften går ca 18 kronor till vår krets. Vår ekonomi är i balans och 
verksamheten har gett ett överskott på drygt 1200 kronor. En mycket positiv 
utveckling mot bakgrund av det stora underskott som befarades i budgeten för året. 
Kretsen har haft barnverksamhet i "Natursnokargrupper" och Floravårdsgruppen har 
deltagit i projekt för att bevara rödlistade arter och har arrangerat en röjardag på 
Mosslunda samt flera exkursioner under sommaren. Kretsen har bedrivit studiecirklar 
om växter och svamp och har arrangerat flera uppskattade föredrag. Under året har 
studiebesök och exkursioner genomförts och intresset har varit stort. Bland annat var 
det mer än 100 deltagare på Annandagjulpromenaden. Kretsen har haft aktiviteter 
under jordbrukskampanjen och miljövänliga veckan. 

Kretsen har varit huvudman för naturvårdsarbeten i Bromölla kommun samt har 
deltagit i Samrådsgruppen för naturvård i Kristianstads Vattenrike och i 
storkprojektet. Örnutfodring har bedrivits som tidigare. Antalet fångade och av 
föreningen flyttade duvhökar uppgick under 2000 till 76 stycken. 

Verksamheten med hemsidor på Internet har utvecklats vidare och styrelsen utnyttjar 
E-post i stor omfattning i syfte att få ner kostnaderna för porto. Styrelseprotokoll, 
insändare, debattartiklar, evenemangsrapporter m m läggs ut på hemsidorna i allt 
större utsträckning. Ett tusental besökare tar regelbundet del av vår information på 
nätet och den största besöksfrekvensen infaller under maj. 



Christer Neideman har under året varit ordförande och Anders Hallengren har varit 
styrelseledamot i Naturskyddsföreningen i Skåne. Birgitta Vallgren och Christer 
Neideman deltog i riksstämman i Karlshamn.  

Kretsstämman betraktar årsberättelsen för föreningens 79:e verksamhetsår som 
offentliggjord och godkänner densamma. 

§ 6 Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse 
Föreningens kassör Anders Johansson går igenom balans- och resultaträkning för 
det gångna verksamhetsåret. Årets verksamhet slutade i ett överskott på 1 249 
kronor och 56 öre. Föreningens tunga utgiftspost är kostnaden för trycksaker. 
Normalt ska denna utgift vara ca 13 000 kronor. Räkningen för tryck av ett av 
programmen och årsberättelsen 1998 anlände inte förrän mer än ett år senare vilket 
resulterade i att vi fick ta den kostnaden år 2000. Styrelsen har verkat för att hålla 
nere årets utgifter och det har gett positivt resultat. Kretsen har fått många gåvor från 
enskilda medlemmar. Floravårdsgruppen har fått 5000 kr från Naturvårdsverket för 
verksamheten med fältnocka och Karin Bergendals studiecirklar har inbringat 2400 
kronor till kassan. Vår ekonomi är i balans och kassören riktar ett särskilt tack till alla 
de som lämnat bidrag till kretsen. 

Revisionsberättelsen läses upp av en åhörare. Revisorerna godkänner 
räkenskaperna och hur verksamheten i övrigt har bedrivits och tillstyrker 
ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 7 Fråga om ansvarsfrihet 
Kretsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för år 2000. 

§ 8 Val av ordförande för 2001 
Val av ordförande i kretsen för 2001. I tur att avgå är Christer Neideman. 

Valberedningen föreslår omval. 

Kretsstämman beslutar omvälja Christer Neideman. 

§ 9 Val av kassör för 2001 
Val av kassör för 2001. I tur att avgå är Anders Johansson. 

Valberedningen föreslår omval. 

Kretsstämman beslutar omvälja Anders Johansson. 

§ 10 Val av fem styrelseledamöter för 2001 - 2002 
Val av fem styrelseledamöter för tiden 2001 - 2002. I tur att avgå är Anders 
Hallengren, Sam Peterson, David Ståhlberg, Birgitta Vallgren och Carina Wettemark. 

Sam Peterson har undanbett sig omval. 

Valberedningen föreslår omval av är Anders Hallengren, David Ståhlberg, Birgitta 
Vallgren och Carina Wettemark samt nyval av Johan Röjestål. 



Kretsstämman beslutar omvälja Anders Hallengren, David Ståhlberg, Birgitta 
Vallgren och Carina Wettemark samt nyval av Johan Röjestål till styrelseledamöter 
för tiden 2001 - 2002. 

§ 11 Fyllnadsval 
Mikael Jönsson, som är vald som styrelseledamot för perioden 2000 - 2001, har bett 
att få lämna styrelsen.  

Valberedningen föreslår fyllnadsval av Jenni Johansson. 

Kretsstämman beslutar välja Jenni Johansson till styrelseledamot för 2001. 

§ 12 Val av två revisorer för 2001 
Val av två revisorer för 2001. Nuvarande är Torgny Roosvall och Kristina Öhman. 

Valberedningen föreslår omval. 

Kretsstämman beslutar omvälja Torgny Roosvall och Kristina Öhman till revisorer för 
2001. 

§ 13 Val av två revisorssuppleanter för 2001 
Val av två revisorssuppleanter för 2001. Nuvarande är Hillevi Mattisson och Gert 
Tollgren. 

Hillevi Mattisson har undanbett sig omval 

Valberedningen föreslår omval av Gert Tollgren samt nyval av Sven Birkedal. 

Kretsstämman beslutar omvälja Gert Tollgren samt nyväljer Sven Birkedal till 
revisorssuppleanter för 2001. 

§ 14 Val av valberedning för 2001 
Val av valberedning för 2001. Valberedningen har under året bestått av Ulf 
Jungbeck, Kenth Ljungberg och Sam Skällberg. 

Det föreslås omval av samtliga. 

Kretsstämman beslutar omvälja Ulf Jungbeck, Kenth Ljungberg och Sam Skällberg 
till valberedning för 2001. Kenth Ljungberg utses till sammankallande. 

§ 15 Inkomna motioner 
Inga motioner har lämnats in till kretsstämman 

§ 16 Övriga ärenden 

Verksamhetsplan för 2001 
Christer Neideman föredrar styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2001, som 
innehåller den huvudsakliga inriktningen för föreningens arbete under det kommande 
året. 



Kretsstämman beslutar godkänna styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Budget för år 2001 
Ordföranden presenterar styrelsens förslag till budget för 2001. Under 2001 kommer 
programbladen utformas på samma sätt som under förra året i syfte att få ner 
tryckkostnaderna. Intäkter från årsavgifter förväntas vara stabila medan 
ränteinkomsterna förväntas öka. Styrelsen föreslår en budget som visar ett 
underskott på 4 000 kronor.  

Fråga ställs om kostnaderna för lokalhyra i Östermalmskyrkan och om det finns 
möjlighet till subvention av lokalhyran. Ordföranden svarar att kostnaden är ca 650 
kronor per kväll och att priset inte är subventionerat. Styrelsen har för avsikt att 
kontakta Studiefrämjandet angående bidrag för lokalhyra. 

Kretsstämman godkänner och fastställer styrelsens förslag till budget för 2001.  

Frågan om delegation till styrelsen av rätten att utse representanter till 
Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 
Christer Neideman föreslår att kretsstämman delegerar rätt åt styrelsen att utse 
föreningens representanter till Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 2001. 
Ordföranden uppmanar alla som är intresserade av att delta på stämman att ta 
kontakt med någon i styrelsen. 

Kretsstämman beslutar att delegera rätten att utse föreningens representanter 
till Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 2001 åt styrelsen . 

Ändring av stadgar 
Christer Neideman framför styrelsens önskan att ändra stadgarna. Bakgrunden är att 
vårt länsförbund har bytt namn från Skånes Naturvårdsförbund till 
Naturskyddsföreningen i Skåne. Styrelsen föreslår att Skånes Naturvårdsförbund 
ersätts med Naturskyddsföreningen i Skåne på ett ställe i § 1 samt på två ställen i § 
12. 

Kretsstämman beslutar enhälligt att "Skånes Naturvårdsförbund" ersätts med 
"Naturskyddsföreningen i Skåne" på ett ställe i § 1 samt på två ställen i § 12 i 
kretsens stadgar. 

Bancos Ideella Miljöfond 
Christer Neideman erinrar om möjligheten att utnyttja Bancos Ideella Miljöfond och 
därigenom stödja Naturskyddsföreningen i Skåne (1% av insatta medel går till 
länsförbundet). 

Svenska Rovdjursföreningen 
Lars Engel informerar om Svenska Rovdjursföreningen och deras verksamhet. 
Ytterligare information och tidskrifter fanns att avhämta vid bokbordet. Christer 
Neideman erinrar om att länsförbundet deltog med medel för spårning av varg i 
Skåne för något år sedan. 

§ 17 Stämman avslutas 
Ordföranden riktar ett stort tack till alla som skänkt bidrag till föreningen under året. 



Christer Neideman tackar för visat intresse, riktar ett särskilt tack till avgående 
styrelseledamöter, hälsar de nya ledamöterna välkomna och förklarar stämman 
avslutad. 

Ordet överlämnas därefter till kvällens föredragshållare, Johanna Grönroos, som 
visar bilder från en geologisk resa i Arizona, Utah, Colorado och New Mexico. 
Johanna visar bland annat bilder från Grand Canyon som är 45 mil lång, 3 mil som 
bredast och upp til 1500 meter djup. Antalet besökare överstiger årligen 4 miljoner. 
Dalen har eroderats ut av Coloradofloden som kan transportera upp till 30 miljoner 
ton slam per dygn. I dalens botten finns svåreroderad granit och glimmerskiffer. 
Många berg i ökenklimatet är rödfärgade av järnoxid vilket starkt präglar 
landskapsbilden i trakten. Johanna visar även vackra bilder av olika typer av 
vulkaner, meteorkratrar och förstenade skogar från Triasperioden. Vi får också se 
exempel på spår efter dinosaurier som tidigare har varit talrika i trakten. 

Johanna avslutar med bilder från den ökenbotaniska trädgården i Phoenix där man 
kan studera en mängd olika kaktusarter och fåglar som är vanliga i området. 

Efter föredraget tackas föredragshållaren Johanna Grönroos och fotografen Ann 
Fristedt av ordföranden för den intressanta bildvisningen. Kvällen avslutas med 
gemensam förtäring av kaffe, te och utsökt goda småkakor, 
 
Degeberga den 9 mars 2001 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare 

 Justeras: Christer Neideman, ordförande, Ulf Jungbeck och Paula Hultgren  

Bilagor till protokollet: 

Årsberättelse för år 2000 
Räkenskapssammandrag för år 2000 
Revisionsberättelse 
Verksamhetsplan för 2001 
Budget för 2001 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 25 januari 2001 hemma hos Johanna Grönroos i Kristianstad 

Närvarande: Karin Bergendal, Johanna Grönroos, Anders Hallengren, Christer 
Neideman, Christer Persson, David Ståhlberg, Evert Valfridsson, och Carina 
Wettemark 

Frånvarande: Anders Johansson, Mikael Jönsson, Sam Peterson och Birgitta 
Vallgren. 

§ 50 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar styrelsen välkommen och 
förklarar mötet öppnat. 

§ 51 Rapporter 
Christer Neideman rapporterar att Annandagjulpromenaden tisdagen den 26 
december var lyckad och lockade ca 110 personer. Vandringen var väl förberedd 
vilket uppskattades mycket. Utförlig rapport finns på vår hemsida under rubriken 
Evenemangsrapporter. 

Christer Neideman meddelar att han deltog vid utökat samråd om utbyggnad av 
biogasanläggningen i Karpalund den 11 januari hos KRAB. Närvarande var 2 
konsulter från Tyréns och en dansk konsult från Dansk Ångpanneförening, samt 
många grannar till anläggningen samt två representanter för Miljö och hälsoskydd. 
KRAB vill i princip fördubbla anläggningens kapacitet till 150 000 årston och därmed 
få en bättre ekonomi. De nybyggen som i så fall behövs är ytterligare en 
mottagningstank och en reaktor samt ev. också en ny lagertank. Eventuellt kan 
bullret minskas för de närmast boende genom att infarten dras in genom 
sockerbruksområdet strax N om huvudbyggnaden, som nu håller på att rivas. (En 
annan lösning kan vara att man köper "disponentvillan".) Antalet transporter 
beräknas öka med 50 % från 60 till 90 transporter per dag. (Större fordon än idag.) 

Den danske konsulten redogjorde för möjligheten att minska luktstörningarna. 
(Grannarna anser att det fortfarande luktar alldeles för mycket.) Man kan bl a göra 
luftslussar vid in och utfarten från mottagningshallen och installera luftfilter av 
biobäddstyp. (Luften filtreras genom en metertjock bädd av våta lecakulor.) I dag 
filtreras luften genom kolfilter, men det tycks inte alltid räcka. 

Christer framförde att Naturskyddsföreningen är positiv till biogas som energikälla, 
och att det i samband med den nya prövningen i Miljödomstolen var rätt tid att ställa 
hårdare krav på åtgärder för att minska lukten, och att en ny vägdragning kanske 
också skulle vara positiv. 

Christer Neideman rapporterar att han svarat på en remiss angående den 
mekaniska verkstaden i Barum. Skrivelsen (som i stort sett har samma innehåll 
som tidigare skrivelser i ärendet från kretsen) har distribuerats till styrelsen via e-post 
och finns tillgänglig på vår hemsida. 

Christer Neideman meddelar att han deltagit på ett möte i Åhus den 18 januari och 
informerat om konsekvenser för Äspetreservatet av hamnens verksamhet. Ca 100 
personer deltog på mötet. Om hamnen byggs ännu längre ut i havet kan det bland 



annat leda till att området utanför reservatet grundas upp ytterligare och att lagunen 
tappar kontakt med havet vilket är negativt för fågelfaunan och bör uppmärksammas. 

Johanna Grönroos meddelar att exkursionen till Hallands Väderö söndagen den 
21 januari gick bra. Ca 40 personer deltog och räknade in 47 fågelarter under dagen. 
Mycket säl sågs runt ön. Flera deltagare uttryckte önskemål om fler exkursioner till ön 
under våren eller sommaren. 

Christer Neideman rapporterar att han representerat kretsen vid ett möte med 
Kulturnämnden i Kristianstad den 23 januari. Ca 10 föreningar deltog och Christer 
framförde våra önskemål om regelbundna bidrag och subventionerad lokalhyra i 
lämplig lokal för våra inomhusaktiviteter.  

Anders Hallengren meddelar att han deltagit i möte den 24 januari på 
Skogsvårdsstyrelsen om skogsskador i södra Sverige. Förra årets inventering av 
skogsskador redovisades och diskuterades. Vissa trädslag tycks återhämta sig 
medan andra är illa däran. Värst är situationen för bok. 

Christer Neideman meddelar att Allmänhetens miljöforum har en del aktiviteter på 
gång som vi bör uppmärksamma och göra reklam för på vår hemsida. Bland annat 
planeras ett "Veganföredrag" på biblioteket den 13 februari och ett föredrag om 
"Galna kosjukan" i april. 

§ 52 Ekonomi 
Christer Neideman går igenom det preliminära bokslutet för2000. 

Intäkterna är följande: (motsvarande siffra i vår buget för 2000 inom parentes) 
Årsavgifter 26870 (26000) 
Räntor ? (200)  
Gåvor och anslag 12350 (5000) 
Övriga intäkter 2400 (1000) 
SUMMA 41600 (32200) kr 

Kostnader är följande: (motsvarande siffra i vår buget för 2000 inom parentes) 
Trycksaker 24663 (30000) 
Porto och annonser 9774 (12000) 
Vilt och fågelvård 360 (3000) 
Aktiviteter 6937 (7500) 
SUMMA KOSTNADER 41734 (52500) kr 

Vi har sålunda preliminärt ett underskott på ca 114 kronor!! Resultatet är mycket 
glädjande mot bakgrund av att vi i vår budget för 2000 räknade vi med ett underskott 
på 20300 kr. 

Styrelsen diskuterar budget för 2001 och enas om att lägga fram följande förslag 
inför kretsstämman: 

INTÄKTER 
Årsavgifter 26000 
Räntor 1000 



Gåvor och anslag 5000 
Övriga intäkter 1000 
SUMMA INTÄKTER 33000 kr 

KOSTNADER 
Trycksaker 11000 
Porto och annonser 12000 
Vilt och fågelvård 1000 
Aktiviteter 10000 
SUMMA KOSTNADER 34000 kr 

Nästa år förväntas sålunda ett underskott på 1000 kr 

§ 53 Frågor inför kretsstämman 
Styrelsen diskuterar verksamhetsplan för 2001 och enas om ett förslag som 
Christer Persson får i uppdrag att ta fram till stämman. 

Christer Persson framför att våra stadgar bör ändras mot bakgrund av att Skånes 
Naturvårdsförbund har bytt namn till Naturskyddsföreningen i Skåne. Styrelsen 
beslutar att föreslå stämman att besluta om ändring av stadgarna med avseende på 
att Skånes Naturvårdsförbund ersätts med Naturskyddsföreningen i Skåne. 

Styrelsen går igenom vilka ledamöter som står i tur för avgång. Ingen av de 
närvarande har något emot omval eller har för avsikt att lämna styrelsen i förtid. 
Johanna Grönroos meddelar att hon sannolikt flyttar till Lund under hösten för 
studier. Christer Neideman vädjar till Johanna att stanna kvar i styrelsen. David 
Ståhlberg föreslår Ola Runfors som ny ledamot i styrelsen om någon behöver 
nyväljas. Ola arbetar på länsstyrelsen med miljöstödsfrågor. Förslaget överlämnas 
härmed till valberedningen. 

§ 54 Övrigt 
Anders Hallengren meddelar att det är problem med tidpunkten för den 
utannonserade uggleexkursionen den 18 mars. Vi har i vårt program samling vid 
C4-skolan klockan 1715 medan fågelklubben har samling på annan plats klockan 
1630. Christer Neideman går igenom anteckningar från kontakter med fågelklubben 
och kostaterar att det står 1730 i hans första anteckningar och att vi valde en kvart 
tidigare för att hinna samla upp alla vid C4-skolan.  
Styrelsen beslutar att samling ska ske 1630 vid C4-skolan och att den ändrade 
tidpunkten läggs ut på hemsidan omgående och förs in i lokalpressen vid lämplig 
tidpunkt. Anders Hallengren möter upp vid C4-skolan kl 1630 och Christer Neideman 
samlar upp de som eventuellt samlas där kl 1715. 

Studiefrämjandet har årsmöte den 15 mars kl 1900 på Kick Vinterstallet, 
Norretullsvägen 5 i Kristianstad. Styrelsen utser Karin Bergendal till kretsens 
representant vid mötet. Anmälan om deltagande skall vara inne senast den 7 mars 
på tel 044-100150 

§ 55 Nästa möte 
Eventuellt behövs ytterligare ett styrelsemöte för inkomna motioner m m inför 
kretsstämman. Mötet sker då tisdagen den 27 februari 2001 klockan 18.30, plats 



meddelas i kallelsen. I annat fall samlas styrelsen för konstituerande möte 
omedelbart efter kretsstämman den 7 mars. 

§ 56  
Styrelsen tackar Johanna för gott kaffe/te med tillbehör och ordföranden tackar 
ledamöterna för visat intresse och förklarar mötet avslutat 

Degeberga den 27 januari 2001 

 Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

BILAGA 
Förslag till verksamhetsplan 2001 

http://www.kristianstad.snf.se/protokoll/2001/vp2001.pdf

