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Protokoll från möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

tisdagen den 2 december 2003 hos Patrik Olsson i Oppmanna  

 

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Christer 

Neideman, Patrik Olsson, Ola Runfors, David Ståhlberg, Helén Titoff, Birgitta 

Vallgren och Charlotte Wigermo.  

Frånvarande:  Sara Svärd och Christer Persson.  

 

§ 63 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar mötesdeltagarna välkomna 

och förklarade mötet öppnat.  

 

§ 64 David Ståhlberg väljs till mötessekreterare. 

 

§ 65 Rapporter    

Christer Neideman m.fl. rapporterar att besöket på Skogsvårdsstyrelsen var givande 

och lockade ett 20-tal personer, varav flera med specifikt intresse för 

programpunkten ifråga.  

Åsa Jakobsson redogör för SNF:s höstkonferens i Stockholm om tätortsnära natur. 

Olika aspekter togs upp, som behovet av bättre samarbete mellan biologer och 

stadsplanerare, invandrares förhållande till naturen och relationen kultur-natur.  

 

§ 66 Vårprogram 2004 

Deadline fredagen den 19/12. Komplettering av programpunkter (se understrykningar 

i bilaga!). 

Diskussion om Regionmuseets rovdjursprojekt. Vi bidrar med 2500 kr och tar med 

samtliga programpunkter utom en av kvällsutflykterna till Skånes djurpark (den 3/3), 

eftersom den kolliderar med kretsstämman. Oklart hur mycket vår förening kommer 

synas i museets reklam. Åsa Jacobsson kollar med Anna Hadders på museet.  

Patrik Olsson och David Ståhlberg ska göra ett programförslag för Polenresan. David 

Ståhlberg meddelar att det finns intresse från Österlenkretsen att följa med, och Karin 

Bergendal meddelar att det även finns intresse från Osby-Ö.Göinge. En 

anmälningsavgift på 500 kr föreslås. 

 

§ 67 Samråd mm 

Planförslaget gällande exploatering av Horna 3:12 gillas ej. Området hyser 

sandstäppselement och är av betydelse för strandpaddan. Igenväxning är dock ett 

hot. Föreningen anser att angränsande tallskog är mindre intressant ur 

naturvårdssynpunkt. Christer Neideman ska skriva ett yttrande.  

 

§ 68 Ansökan om pengar från kommunen 

Christer Neideman och David Ståhlberg rapporterar från möte med Kultur- och 

fritidsförvaltningen. Numera finns fyra ansökningstillfällen per år, och det finns tre 

olika typer av bidrag.  

Vi ska söka verksamhetsbidrag om 5000 kr i februari. 



 

§ 69 Övrigt 

Vi tar hem en låda med 36 årsböcker om jätteträd. Vi köper boken för 150:- och säljer 

den för 200:-. 

Floravårdsgruppen ska på uppdrag av Länsstyrelsen upprätta ett åtgärdsprogram för 

kärrnocka. 

Anders Hallengren rapporterar att ekonomin går sämre än i fjol (-6500 kr jfr med +12 

500 kr). Postens kraftiga portohöjning är en orsak.  

Föreningen har beviljats 15 000 kr från riksföreningen till grodprojektet. 

Nya e-postadresser: asa.jakobsson@tjohoo.se , olarunfors@yahoo.se 

 

§70 Programutskick torsdagen den 15/1. 

 

§71 Tack till Patrik och Katarina för gott värdskap! 

 

Vid protokollet: David Ståhlberg, mötessekreterare  

 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 

  



Protokoll från möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

torsdagen den 23 oktober 2003 hos Christer Neideman i Yngsjö  

Närvarande: Anders Hallengren, Christer Neideman, Patrik Olsson, Christer Persson, 
David Ståhlberg, Evert Valfridsson och Charlotte Wigermo. Frånvarande: Karin 
Bergendal, Åsa Jakobsson Sara Röjestål, Helén Titoff Ola Runfors och Birgitta 
Vallgren.  

§ 55 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna och förklarade mötet öppnat.  

§ 56 Rapporter    
Evert Valfridsson meddelar att svampexkursionen söndagen den 21 september 
lockade mycket folk och framför allt nya ansikten. Exkursionen genomfördes i trakten 
kring Gärds Köpinge och Gringelstad. Kantarellerna var dock slut.  

David Ståhlberg meddelar att cykelexkursionen söndagen den 28 september var bra 
och lockade mellan fem och tio deltagare. Vädret var fint och på rastplatserna 
informerade Åsa om kulturhistoriska värden.  

Evert Valfridsson rapporterar att Anette Strands bildvisning onsdagen den 1 oktober 
var mycket bra. Cirka 45 personer deltog.  

Evert Valfridsson meddelar att höstvandringen vid Friseboda söndagen den 5 
oktober var mycket bra men lockade få deltagare. Bland annat noterades två 
kungsfiskare och flera olika lavarter under vandringen.   

Christer Neideman rapporterar att Björn Widéns föredrag om bevarande av arter 
onsdagen den 15 oktober var bra och lockade ett 40-tal personer. Föredraget 
handlade om åtgärdsprogram för fältnocka.  

Christer Neideman rapporterar att arrangemanget under miljövänliga veckan (vecka 
40) genomfördes som planerat. Vi hade bland annat bokförsäljning och en 
mininaturstig med skärmutställningar. Torbjörn Olsson hade försäljning av KRAV-
produkter.  

Evert Valfridsson meddelar att det har varit ett utvärderingsmöte med avseende på 
arrangemanget med kulturnatten på Gamlegården. Under mötet framkom bland 
annat att ”vi stod på fel ställe” och att ”tipsrundan fungerade dåligt”. Arrangemanget 
upprepas nästa år. Vi bör då i första hand satsa på en kortare vandring i området.  

§ 57 Det fortsatta höstprogrammet    
Styrelsen går igenom återstående aktiviteter i höstprogrammet och finner att allt löper 
som planerat.  

§ 58 Vårprogram 2004    
Christer Neideman redogör för programkommitténs förslag till vårprogram för 2004. 
Styrelsen fastställer följande program:  
   
Söndag 25 januari  



Örndag vid Tosteberga  
Lars Jarnemo berättar om örnarna för våra och fågelklubbens medlemmar.   
Samarrangemang med Nordöstra Skånes Fågelklubb.  
Samåkning från CIV-skolan kl 08.30, vid Tosteberga hamn kl 9.00  
Kontaktperson: Christer Neideman  

Söndag 8 februari   
Vinterexkursion till Nytebodaskogen under ledning av Agne Andersson från 
Naturskyddsföreningen i Osby- Ö Göinge  
Samåkning från CIV-skolan kl 09.00  
Kontaktperson: Karin Bergendal  

Söndag 22 februari   
Örnexkursion till Fyledalen     
Göran Gustavsson berättar för oss och fågelklubbens medlemmar om örnarna i 
dalen.   
Samarrangemang med Nordöstra Skånes Fågelklubb.  
Samåkning från CIV-skolan kl 08.30, i dalen N Lyckås kl 9.30  
Kontaktperson: Christer Neideman  

Torsdag 4 mars  
Kretsstämma  
Föredrag och bildvisning om orrar av Ola Runfors  
Östermalmskyrkan kl 19.00  
Kontaktperson: Christer Neideman  

Tisdag 23 mars  
Föredrag om Biologisk mångfald av Sven G Nilsson   
Östermalmskyrkan kl 19.00  
Kontaktperson: Evert Valfridsson  

Lördag 27 mars   
Långlördag på Lilla Torg  ?  
Kontaktperson: Ola Runfors  

Söndag 25 april   
Orrspelsexkursion till Fjällmossen     
Samåkning från  
CIV-skolan kl 05.00, vid Fjällmossen kl 05.45  
Kontaktperson:  Evert Valfridsson  

Lördag 1 maj kl 10  
Vårvandring i Björket    
Åsa Jacobsson berättar om den biologiska mångfalden i Björket  
Kontaktperson: Åsa Jacobsson  

Onsdag 5 maj   
Start av nybörjarcirkel om växter  
Anmälan till Karin senast söndag 2 maj  
Kontaktperson: Karin Bergendal  



Söndag 9 maj   
Lövsprickningsexkursion i Forsakar          
Samåkning från CIV-skolan kl 08.00, vid Forsakar kl 08.30  
Kontaktperson: ?  

Söndag 16 maj  
Fågelsångsexkursion till Björket  
Samling kl 06.00 vid Tandvårdshuset  
Samarrangemang med Nordöstra Skånes Fågelklubb.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson  

Torsdag 20 maj - söndag 23 maj   
Polenexkursion  
Samarrangemang med ?  
Max 20 deltagare  
Bindande anmälan senast den 1 februari 2004.  
Kontaktperson: Patrik Olsson  

Måndag 31 maj (Annandag pingst)   
Geologisk exkursion till Hanö  
C. F. Glimberg berättar om öns intressanta geologi  
Samåkning: ?  
Kontaktperson: ?    

Tillkommer (eventuellt): Floravårdsgruppens exkursioner och röjardagar.  

Ordinarie tur med flodbåten från Kristianstad till Åhus. Åsa Jacobsson kollar om vi 
kan boka in oss.  

Ev föredrag av Staffan Ulfstrand om ekologi ?  (Studiefrämjandet ? )  

Vilda blommornas dag  

Evert Valfridsson bokar lokal i Östermalmskyrkan till den 4 och 23 mars.  

§ 59 Samråd m.m.  

Bildande av naturreservatet Forsakar med Lillaforsskogen  
Christer Neideman redogör för förslag till bildande av naturreservatet Forsakar med 
Lillaforsskogen i Kristianstads kommun. Remisstiden går ut den 14 november. 
Styrelsen anser att det finns behov av mindre justeringar reservatets gränser men 
finner i övrigt inget att erinra. Styrelsen uppdrar åt Christer Neideman och Evert 
Valfridsson att gemensamt författa ett positivt remissvar till länsstyrelsen före den 14 
november.  

Bildande av naturreservatet Balsberget  
Christer Neideman redogör för förslag till bildande av naturreservatet Balsberget i 
Kristianstads kommun. Remisstiden går ut den 5 december. Styrelsen finner inget att 
erinra. Styrelsen uppdrar åt Christer Neideman och Evert Valfridsson att gemensamt 
författa ett positivt remissvar till länsstyrelsen före den 5 december.  



Utställning om Blekinge Kustbanas elektrifiering   
Christer Neideman informerar för kännedom om utställning om Blekinge Kustbanas 
elektrifiering på Fjälkinge bibliotek. Utställningen pågår från 27 oktober till 17 
november. Utställningen är  ”bemannad” 27 oktober kl 17.00 - 19.00  

Utställning om ombyggnad av väg 21   
Christer Neideman informerar för kännedom om att utställning om ombyggnad av väg 
21 (2+1 väg), Ringelikors- Kungsborg, finns på Vägverket, Kristianstad. Eventuellt 
yttrande ska vara inne senast den 7 november. Styrelsen noterar att en eventuell 
ombyggnad kan leda till ökad trafik genom Önnestad och Skepparslöv.  

§ 60 Övrigt  
Christer Neideman meddelar att det blir en föreningsträff med Kultur o Fritid den 3 
november kl 18.00 på Barbacka. David Ståhlberg och Christer Neideman utses till 
kretsens representanter på mötet.  

Christer Neideman meddelar att årets höstkonferens sker den 14 november i 
Stockholm. Tema för dagen är Närnatur. Styrelsen beslutar tillfråga Åsa Jacobsson 
om hon vill representera kretsen på höstkonferensen.  

Christer Neideman meddelar att enligt den senaste medlemsstatistiken har kretsen 
942 huvudmedlemmar och 499 familjemedlemmar. Totalt  1 451 medlemmar. Vid 
medlemsvärvning är det viktigt att det anges ”värvad av NF i Kristianstad” för att 
kretsen ska kunna tillgodogöra sig värvningspremien..   

§ 61 Nästa möte  
Styrelsemöte sker nästa gång tisdagen den 2 december 2003 kl. 19.00 hos Patrik 
Olsson på Oppmanna kyrkoväg 126 – 140.  

§ 62  
Styrelsen tackar Gerd och Christer för gott kaffe, te och mackor. Ordföranden tackar 
för visat intresse och avslutar mötet.  

 
Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll från möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

tisdagen den 16 september 2003 hos Helene Titoff i Boalt  

Närvarande: Helén Titoff, Charlotte Wigermo, Christer Neideman, Evert Valfridsson, 
Birgitta Vallgren, Patrik Olsson, Karin Bergendal, Anders Hallengren och Åsa 
Jakobsson.  

Frånvarande: Sara Röjestål, Christer Persson, Ola Runfors och David Ståhlberg.  
   

§ 43 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsade mötesdeltagarna 
välkomna och förklarade mötet öppnat  
   

§ 44 Val av mötessekreterare. Åsa Jakobsson valdes till mötessekreterare   
   

§ 45 Karin Nilsson-Jungermann informerade om Handla Miljövänligt-kampanjen.   
En pärm med material om att handla miljövänligt och om kampanjen finns att beställa 
från Riks. Karin visade oss materialet och berättade bland annat om två broschyrer 
som är nya för i år; ”Mår du bättre om miljön mår bättre” och ”Bryr du dig om Djurens 
livskvalitet?”. Karin pratade även om KRAV-märkning av livsmedel. När det gäller 
råvaror är KRAV-märkningen okomplicerad men då livsmedelsindustrin skall 
använda råvarorna för att tillverka förpackningar med färdigmat blir det svårare. Vad 
får livsmedelsföretagen egentligen lov att tillsätta vid tillagningen av de KRAV-märkta 
råvarorna? Som tur är finns det bestämmelser som reglerar detta. För att locka 
ungdomar att välja KRAV-märkta varor finns broschyren ”Så funkar KRAV”. I årets 
handla Miljövänligt-kampanj skall Naturskyddsföreningen bland annat ta upp 
tvättmedel och LAS. Las är ett samlingsnamn för Linjera alkylbensensulfonater, vilka 
består av så kallade anjon tensider.  LAS molekylerna har visat sig svårnedbrytbara 
och är direkt skadliga för många vattenlevande organismer. Miljömärkta tvättmedel 
får inte innehålla LAS.  
   

§ 46 Rapporter    
Christer Neideman visade foton från exkursionen ”Fiskar i vattenriket”, som endast 
lockade 9 personer. En trevlig beskrivning av exkursionen har skickats via mail till 
styrelsen.  

Karin Bergendal berättade om Trädgårdens dag som fungerade ganska bra trots en 
dålig placering av utställningsbordet. Cd-skivorna med fågel-läten var populära och 
såldes slut.   

Skogens dag blev ett lyckat arrangemang och det nyinköpta partytältet invigdes. 
Birgitta Vallgren, Sam Skällberg och Helene Titoff hade fullt sjå med att prata med 
förbipasserande och underhålla barnen. 50 barn tillverkade överlevnadshalsband av 
morötter, majs och rönnbär.   

Kulturnatten på Gamlegården var en trevlig tillställning. Helén Titoff, Charlotte 
Wigermo, Evert Valfridsson och Karin Bergendal fanns på plats hela dagen. Många 



barn gjorde ljuslyktor av gamla konservburkar och 55 personer deltog i 
tipspromenaden där nästan 20 priser delades ut.  
Tipspromenaden lockade tyvärr inte utländska deltagare då det verkar vara en tävling 
som inte känns igen. En guidning/vandring är att föredra till nästa år. Den 30 
september skall en utvärdering av arrangemanget ske tillsammans med 
studiefrämjandet och ytterligare en utvärdering den 15 oktober med ABK och andra 
medverkande.  

Svampstudiecirkeln med Karin Bergendal ställdes in på grund av dåliga utsikter för 
tillgång till bra nybörjarsvampar.   

Naturskyddsföreningen kommer under Handla miljövänligt-veckan att finnas 
tillgängliga vid Domus för att bland annat informera om vår nya miljömärkning Falken. 
Vi skall även slå ett slag för de miljövänliga tvättmedlen och lantbrukaren Torbjörn 
Olsson kommer att sälja sina KRAV-märkta grönsaker.  

En diskussion togs angående vår egen uppslutning till våra evenemang och det 
konstaterades att det är viktigt att deltagandet sker frivilligt med motiveringen att man 
vill vara med! Styrelsen borde kunna få fler medlemmar att hjälpa till.  

Charlotte Wigermo informerade om att det nu har plöjts på två platser (Sånnaskolan 
6000 kvadratmeter och Nordanvägen 4000 kvadratmeter) utmed vägar i Åhus och att 
Kjell-Arne Olsson har inventerat dessa. Kanske kan vi anordna en exkursion nästa år 
eller senare för att studera vilka skillnaderna blir.  

Anders Hallengren har beställt en studiecirkel hos studiefrämjandet som skall handla 
om fladdermöss.   

Anders Hallengren tar reda på om Floravårdsgruppen har en röjsåg. Om inte skall 
Naturskyddsföreningen inhandla en.  
   

§ 47 Inventarielista.  Vid styrelsemötet bestämdes att det skall göras en 
inventarielista över föreningens tillgångar. De som har hand om de olika sakerna 
meddelar Anders Hallengren om vilka sakerna är så att en förteckning kan upprättas. 
Listan skall vara klar till nästa möte.  
   

§ 48 Ansökan om projektbidrag. Anders Hallengren skriver en ansökan om röjning av 
träd och buskar i Rinkaby grusgrop. Det kan även bli aktuellt med fler groddammar i 
området. Även sandområdena i Snårarp är aktuella. Preliminärt handlar det om en 
ansökan på 20 000 kronor.  
   

§ 49 Naturskyddsföreningen har fått en inbjudan till ett möte för bildande av en 
kommitté för Ivösjön. Fiskevårdsföreningen är initiativtagare till mötet där även 
Bromölla kommun och Kristianstad kommun kommer att medverka. Syftet med 
kommitténs bildande är att befria Ivösjön från föroreningar. Man vill bland annat 
arbeta med Ivösjöns fiskbestånd, dricksvattensresurser, syrehalten, växt- och 
djurlivet och parasiter. Naturskyddsföreningen är positiv till idén och Christer 



Neideman kommer att deltaga på mötet som äger rum på Bäckaskogs slott den 15 
okt. kl. 18.00  
   

§ 50 Samråd Kristianstad kommun har samråd om detaljplan för Balsby 19:2, 
nybyggnad av ett antal villor bland annat på en f d fruktodling. 
Naturskyddsföreningen har tidigare accepterat dessa planer eftersom stranden här i 
praktiken knappast varit tillgänglig annat än vid den samfällda badplatsen. Inga 
protester mot förslaget uppkom.  

§ 51 Vägverket har bjudit in till ett markägarsammanträde avseende ombyggnad av 
E22, delen mellan Hörby N och Linderöd till trefilig motortrafikled. Sammanträdet 
äger rum den 1 och 2 oktober och Evert Valfridsson kommer att deltaga.  
   

§ 52 Övriga frågor  
En Idékatalog från Naturskyddsföreningen i Skåne har inkommit till styrelsen där man 
tar upp 137 punkter för en grönare tätort.  

Charlotte Wigermo har gjort ett förslag till förändringar av Naturskyddsföreningens 
välkommen-brev till nya medlemmar. Brevet är mer personligt utformat och innehåller 
Naturskyddsföreningen i Kristianstads logga, adressen till hemsidan och den nya 
medlemmens namn och adress.  

Evert Valfridsson kommer att bjuda in media dvs. Kristianstadsbladet, Norra Skåne 
och Radio Kristianstad till ett pressmöte för att presentera vår bok om Jätteträd.  
   

§ 53 Nästa möte  
Programgruppsmöte tisdagen den 14 oktober 2003 kl. 19.00 hos Åsa Jakobsson, 
Hovslagaregatan 3C i Kristianstad  

Styrelsemöte torsdagen den 23 oktober 2003 kl. 19.00     Plats preliminärt på 
Glansabovägen i Yngsjö.  

§ 54  
Styrelsen tackade Helene Titoff för att vi fick besöka hennes nya hem och för gott 
kaffe, te och mackor. Ordföranden avslutade mötet.  
   

Vid protokollet: Åsa Jakobsson, mötessekreterare  
   

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 21 augusti 2003 hos Christer Neideman  i Yngsjö  

Närvarande:  Karin Bergendal, Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Christer 
Neideman, Christer Persson, Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren och Helén Titoff.  

Frånvarande: Ola Runfors, David Ståhlberg, Patrik Olsson, Sara Röjestål och 
Charlotte Wigermo.  

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

§ 34 Rapporter  
Anders Hallengren meddelar att kretsens ekonomi är i balans. Vi har för närvarande 
ett underskott på 79 kronor. Vi har nästan 50 000 kronor till godo på grodkontot 
beroende på att arrendatorn bjöd på stängselkostnaderna vid de nya vattnen på 
Rinkabyfältet. Nya objekt att investera i efterlyses.  

Evert Valfridsson meddelar att trollsländeexkursionen med Linda Birkedal söndagen 
den 6 juli var lyckad. Ett 15 – 20-tal intresserade deltog. 9 arter noterades. Gruppen 
fick även se rördrom och kungsfiskare.  

Åsa Jakobsson och Christer Persson rapporterar att floravandringen vid Rallaté 
onsdagen den 21 juli var bra och lockade ett 30-tal intresserade. Flera rödlistade 
lavar sågs i dalen.  

Evert Valfridsson meddelar att Floravandringen vid Siesjö torsdagen den 26 juni var 
bra. Ett 20-tal personer vandrade från Ynde runt sjön.   

Evert Valfridsson meddelar att vandringen på Åraslövs mosse söndagen den 29 juni 
var bra.  Ett 25-tal personer deltog. Hela nio orkidearter noterades under vandringen. 
Hävden av området är problematisk. Göinge Biologiska Förening hjälper till med 
slåtter i naturreservatet.   

Birgitta Vallgren meddelar att floravandringen på Söndre klack torsdagen den 10 juli 
var bra. Mycket folk deltog. Dessvärre kunde den sällsynta sandlusernen inte 
påträffas.  

Karin Bergendal meddelar att årets svampcirkel som startar den 27 augusti är 
fulltecknad och att många inte fick plats i år.  

§ 35 Höstprogrammet  
Styrelsen går igenom höstens aktiviteter och planeringen fungerar bra. Helen Titoff 
framför önskemål om att ett partytält och värmeljus köps in för användning under 
våra aktiviteter. Styrelsen beslutar att Helen Titoff köper in värmeljus och ett partytält 
för kretsens räkning. Helen förvarar tältet i bostaden.  Helen Titoff meddelar att hon 
inte har möjlighet att delta vid trädgårdens dag i Bäckaskog. Karin Bergendal 
meddelar att hon klarar arrangemanget ändå.    



Flera styrelsemedlemmar framför önskemål om att vi bör trycka fler exemplar av 
höstprogrammet för utdelning under våra aktiviteter. Styrelsen beslutar att en ny 
upplaga trycks upp. Studiefrämjandet står för tryckkostnaden om kretsen betalar 
pappret. Karin Bergendal svarar för att erforderligt antal exemplar trycks upp.  

§ 36 Samråd angående planerad golfbana vid Araslöv  
Christer Neideman meddelar att samrådsärendet angående golfbanan vid Araslöv nu 
är besvarat.  

§ 37 Avfallsplan för Bromölla kommun.  
Christer Neideman rapporterar att han besvarat samrådshandling om avfallsplan för 
Bromölla kommun.  

§ 38 Remiss, Tätortsnära natur.  
Åsa Jakobsson rapporterar att remissvaren nu har sammanställts. Länsstyrelsen har 
till viss del lyssnat på våra synpunkter men många objekt ligger på långt avstånd från 
tätorterna. Finansiering av projektet ska gå på befintliga anslag vilket är 
anmärkningsvärt. Åsa tar kontakt med kontaktpersonen för ärendet i Kristianstad 
kommun.  

§ 39 Remiss, Bildande av naturreservatet Maltesholm.  
Evert Valfridsson redogör översiktligt för länsstyrelsens remiss om bildande av 
naturreservatet Maltesholm. Styrelsen finner förslaget vara acceptabelt men att 
kartbilagorna är dåliga. Evert Valfridsson och Christer Neideman får styrelsens 
uppdrag att besvara remissen före den 5 september.   

§ 40 Övrigt:  
Anders Hallengren meddelar att kostnaderna ökar i samband med hantering av 
handlingar och kontoutdrag med anknytning till kretsens ekonomi. Styrelsen ger 
Anders Hallengren i uppdrag att undersöka om föreningens postgiro kan avvecklas 
för att spara utgifter.  

Charlotte Wigermo meddelar att plöjning av vägkanter för floravårdsändamål i Åhus 
ej har blivit av enligt tidigare redovisat projekt. Charlotte får styrelsens uppdrag att 
undersöka om det går att få åtgärderna utförda.  

Karin Bergendal meddelar att riksföreningen i år satsar på barn-/familjeaktiviteter. 
Karin ber styrelseledamöterna att fundera på utökad verksamhet på barn- och 
familjeområdet till nästa styrelsemöte.  

Karin Bergendal önskar köpa in en skärm för utställningsändamål i samband med 
våra aktiviteter. Karin får styrelsen uppdrag att köpa in en skärm till en kostnad av 
cirka 1 000 kronor.  

Karin Bergendal meddelar att Länsförbundets Handla Miljövänligtansvarige har 
möjlighet att lämna information om kampanjen vid ett styrelsemöte. Karin får 
styrelsens uppdrag att bjuda in Karin Jungermann Nilsson till nästa styrelsemöte.  

§ 41 Nästa möte:  
Nästa styrelsemöte sker tisdagen den 16 september kl 19.00 hos Helen Titoff i Boalt.  



§ 42  
Styrelseledamöterna tackar för gott kaffe, te och mackor. Ordföranden tackar för visat 
intresse och avslutar mötet.  

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 6 juni 2003 hos Christer Neideman  i Yngsjö  

Närvarande:  Åsa Jakobsson, Christer Neideman, Christer Persson, Ola Runfors, 
David Ståhlberg, Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren och Charlotte Wigermo.  

Frånvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Patrik Olsson, Sara Röjestål och 
Helén Titoff.  

§ 24 Dagens möte inleds med en liten vandring utmed den fina stranden i Yngsjö. En 
trädgårdsrymling i form av en morgonstjärna växte på stigen nära Glansaboden. Ett 
par storlommar simmade bland vågorna en bit ut i havet och kentska tärnor spanade 
av vattenbrynet från luften. Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar 
välkommen och förklarar mötet öppnat  

§ 25 Styrelsen gratulerar familjen Runfors till tillökningen i familjen.  

§26 Rapporter  
Christer Neideman genomförde vandring i Vattenriket söndagen den 11 maj 
tillsammans med kretsen i Lund. Ett 30-tal deltagare anslöt från Lund och från 
Kristianstadsområdet kom ett tiotal personer. Deltagarna noterade bland annat 
pungmesbo, mystiska sångare (vassångare?), rödvingetrast, mindre hackspett och 
råttsvans. Vädret var fint i början av vandringen men senare började det regna.  

Evert Valfridsson meddelar att han genomfört vandring i Vattenriket söndagen den 
18 maj med kretsen från Staffanstorp. Bland annat besöktes pungmesboet. Havsörn 
sågs sväva i luften.  

David Ståhlberg rapporterar att exkursionen till Rumperöd söndagen den 18 maj var 
lyckad och lockade ett 30-tal personer. Vädret var fint och deltagarna fick se ett fint 
nordskånskt kulturlandskap med många vårblommor och lavar. Bland arter som 
noterades fanns glansnäva, lunglav och bokvårtlav.  

Charlotte Wigermo och Birgitta Vallgren meddelar att floravandring vid Klackabacken 
måndagen den 19 maj genomfördes i regn men lockade ändå ett 15-tal deltagare. 
Arter som noterades var exempelvis hålnunneört och bokarv.  

David Ståhlberg, Birgitta Vallgren och Christer Persson rapporterar att grodexkursion 
till Svabesholm torsdagen den 22 maj blev lyckad och lockade ett 30-tal deltagare. 
Exkursionen inleddes med en vandring i det nya naturreservatet där deltagarna fick 
se ett urgammalt ängslandskap med överväxta stengärden som bland annat innehöll 
hasselmusbon. Lövgrodekonserten startade vid 22-tiden och ett 50-tal hanar gjorde 
sig hörda i Brännekorran. Klockgrodorna valde dock att vara tysta under kvällen.   

Evert Valfridsson rapporterar att Mötesplats Naturvård Skåne den 22 maj i 
Hässleholm var bra och avhandlade bland annat Natura2000-frågor och ett 
våtmarksmanifest från WWF.  

David Ståhlberg meddelar att floravandring i Everöd onsdagen den 4 juni var bra och 
lockade ett 30-tal deltagare. Bland annat studerades sandstäpp utmed banvallen. 



Arter som noterades var bland annat toppjungfrulin, grådådra, sandnejlika och 
solvända.  

§ 27 Samråd angående planerad golfbana vid Araslöv  
Christer Neideman redogör översiktligt för underhandssamråd angående utvidgning 
av golfbanan i Araslöv. Styrelsen diskuterar förslaget och finner att inga stora 
naturvärden påverkas. Det är dock viktigt att allmänheten får möjlighet att röra sig i 
området, främst mot bakgrund av att banan är belägen invid villasamhälle som har få 
rekreationsytor. Om vatten anläggs bör dessa anpassas för groddjur, främst 
strandpadda (dvs vatten med mycket grunda stränder, solexponerade vattenspeglar i 
sandig miljö). Ekologisk norm för golfbanor (om sådan finns)  bör eftersträvas vid 
eventuell anläggning av banan. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att 
framföra synpunkterna.  

§ 28 Plansamråd, Vånga 3:14  
Christer Neideman redogör översiktligt för samrådshandlingar angående 
fritidsbebyggelsen (4 tomter i före detta fruktodling på Vångabergets sluttning mot 
Ivösjön). Styrelsen finner att det sannolikt råder strandskydd på platsen och att 
området är naturskönt och av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Tomterna ligger 
invid befintlig bebyggelse. Christer Neideman får styrelsens uppdrag att besvara 
remissen före den 11 juni. I svaret ska framgå att kretsen i princip motsätter sig 
bebyggelse i området men att undantag kan göras i det här fallet eftersom det inte 
berör några stora naturvärden och att den nya tomterna är belägna invid befintlig 
bebyggelse. Ytterligare bebyggelse bör inte komma till stånd.  

§ 29 Höstprogrammet  
Christer Neideman redogör för förslag till höstprogram som tagits fram av 
programgruppen.  

Styrelsen fastställer följande program:  

Onsdag 27 aug kl 18.00 Start av svampcirkel    
Anmälan till Karin Bergendal tel  913 47 Senast måndag 25 augusti  (text som i 
vårprogrammet)  

Lördag 30 aug kl 10-16 Trädgårdens dag i Bäckaskog. Kontaktperson: Karin 
Bergendal (Jämför förra årets program)  

Söndag 7 sept kl 9.00 Fiskar i Vattenriket   
Under ledning av fiskexperten Mikael Svensson studerar vi några av det fyrtiotal 
intressanta fiskarter som finns i Vattenriket. Fiskarna släpper vi förståss tillbaka helt 
oskadda !  Samåkning från Christian IVs skola kl 9.00  Glöm ej fika och ta gärna med 
stövlar !   
Kontaktperson: Christer Neideman  

Lördag 13 sept  Aktiviteter på Gamlegårdsområdet i Näsby   Tipsfrågor ?  
Kontaktperson: Helen Titoff ( Evert ringer Helen )  

Söndag 21 sept kl 10.00 Svampexkursion Kontaktperson: Karin Bergendal  



Vecka 40  Miljövänliga veckan Tema : Miljömärkning  
    
Söndag 28 sept kl 10.00 Cykelexkursion runt Råbelövssjön. Start från C4-skolan  
Vi cyklar genom det variationsrika landskapet runt Råbelövssjön. En innehållsrik 
utflykt då vi ser både fågel, fisk och mittemellan. Packa matsäcken i cykelkorgen och 
följ med!  
Kontaktperson: Åsa Jakobsson telefon 044-12 85 60  

Onsdag 1 okt kl 19.00 Anette Strand visar bilder från Södra Afrika och berättar om 
sitt besök i Sydafrika, Botswana och Zimbabve. Samarrangemang med NÖ Skånes 
fågelklubb, Lokal: Hemgården / Föreningarnas Hus  
Kontaktperson: Evert Valfridsson  

Söndag 5 okt kl 09.00  Vandring vid Friseboda-kusten   Samåkning från C4-skolan kl 
9.00    Från Furuboda ca kl 9.30 Kontaktperson: Sara Röjestål  

Onsdag 5 nov kl 19.00 Skog till nytta för alla  
Vad gör man på Skogsvårdsstyrelsen?  
Studiebesök: Länsjägmästare Jan Linder berättar om Skogsvårdsstyrelsens vision.  
Dan Rydberg, en av landets främsta experter på skogens sociala värden,  
håller föredrag om den tätortsnära skogens betydelse.  
Passa på att ställa frågor och diskutera med skogsmyndigheten!   
OBS ! i Skogsvårdsstyrelsens nya lokaler på Björkhemsv 13 i Kristianstad.  
Kontaktperson: Ola Runfors, tel 0451-572 95 (arb), 044-21 03 32 (hem).  

Okt el nov Vi besöker den urskogsliknande i Nytebodaskogen norr om Immeln med 
vackra skogstjärnar, mossor och mycket annat!  
Karin letar reda på lokal guide  

Okt ? Föredrag om Fältnocka av Björn Widén   David kollar  

Tisd 25 nov  ? Film om Tranan , Ingemar Lind,  Samarr med Studiefrämjandet   
Lokal ?  Entré ?  
Kontaktperson: Evert Valfridsson  

Fredag 26 dec kl, 10.00 Annandagjul-promenad Vi startar vid Badhuset och går 
Linnérundan  Kontaktperson: Christer Neideman  
   

Kompletterande programtext skickas med e-post till Christer Persson före 
midsommarafton.  

De som står som kontaktpersoner för respektive arrangemang svarar för 
lokalbokning m.m. Telefonnummer till Östermalmskyrka är 044 - 21 25 37.  

Evert Valfridsson ansvarar för att blanketter till Studiefrämjandet fylls i och skickas in.  

§ 30 Övrigt:  
Storkfadderprojektet.  
Vår stork nummer 046 (hane född i Aneboda) har inlett häckningsförsök i frihet med 



storkhona nummer 284 i Skånes Viby. Vi har fått inbjudan till fadderdag måndagen 
den 9 juni kl 14.00 i Skånes djurpark i Höör.  

§ 31 Nästa möte:  
Programutskick sker torsdagen den 14 augusti på Högskolan  Kristianstad kl 19.00.  

Nästa styrelsemöte sker torsdagen den 21 augusti kl 19.00. Plats meddelas i 
kallelsen.  

§ 32 Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
   

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande  

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

måndagen den 5 maj 2003 hos Christer Persson  i Degeberga  

Närvarande:  Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Christer Neideman, Patrik Olsson, 
Christer Persson, Ola Runfors, Sara Röjestål, David Ståhlberg, Evert Valfridsson och 
Birgitta Vallgren.  
Frånvarande: Anders Hallengren, Helén Titoff och Charlotte Wigermo  

§ 17 Dagens möte inleds med en liten vandring på det blivande naturreservatet 
Degeberga backar (Söndre klack). Föreningens ordförande, Christer Neideman, 
hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat  

§18 Rapporter  
Christer Neideman rapporterar att föredraget om floran i Åhus torsdagen den 10 april 
lockade hela 130 personer! Sam Skällberg berättade om kommunens planer för 
området och Kjell-Arne Olsson talade om floran och framför allt inslagen av 
sandstäpp. Ett mycket bra arrangemang.  

Åsa Jakobsson meddelar från möte om tätortsnära natur i Hässleholm den 10 april. 
Det var ett seminarium angående behovet av tätortsnära naturområden för friluftsliv i 
Skåne. Åsa framförde kretsens förslag på lämpliga områden i vårt 
verksamhetsområde.  

Evert Valfridsson rapporterar att Flodpärlmussleexkursionen måndagen den 21 april 
lockade ett 10-tal intresserade, bland dem Kristianstadsbladet. Dessvärre valde Hans 
Berggren att avstå  åtagandet som  exkursionsledare  någon dag innan med 
anledning av brev från Kristianstads Vattenrike, så Evert fick själv leda exkursionen. 
Exkursionen blev bra och uppskattad. Flera flodpärlmusslor kunde beskådas på 
avstånd till glädje för alla.  

Karin Bergendal meddelar att Nybörjarcirkel om botanik startade onsdagen den 23 
april. Tio personer deltar. Cirkeln håller två inomhusmöten, sex möten i fält och pågår 
till mitten av juli.  

Christer Neideman rapporterar att vi hade full representation från kretsen på 
länsstämman den 26 april i Ängelholm. Exkursionerna var bra och stämman innehöll 
inte några stora nyheter.  Christer Neideman meddelar att naturreservatet Näsbyfält  
invigdes den 24 april.  

Ola Runfors rapporterar att exkursion till Söderåsens nationalpark söndagen den 4 
maj blev lyckad och lockade ett 10-tal deltagare.  

§ 19 Samråd Vä 2:107  
Christer Neideman redogör översiktligt för samrådshandlingar angående Vä 2:107, 
Mansdala (Solbacka). Remissvar ska vara Kristianstads kommun tillhanda den 9 maj. 
Styrelsen finner inget att invända mot planen. Christer Neideman får styrelsens 
uppdrag att besvara remissen.  

§ 20 Utökat samråd, täkt i Ignaberga  
Christer Neideman redogör översiktligt för samrådshandlingar angående 



Ignabergatäkten. Styrelsen finner att täkten kan beröra naturvärden. Täkten är 
belägen utanför vårt verksamhetsområde i Hässleholms kommun och våra 
kunskaper om naturvärden i trakten är begränsade.  

§ 21 Övrigt  
Trädgårdsdagen i Bäckaskog genomförs lördagen den 30 augusti kl. 10.00 – 16.00. 
Årets tema är ”trädgård”. Anmälan om deltagande ska vara inne senast den 2 juni. 
Ingen avgift men ekonomisk bidrag (100 kr) kan lämnas till tipsrunda m.m. Det blir ett 
planeringsmöte för deltagare i augusti. Styrelsen finner att vi bör medverka i 
arrangemanget och utser Karin Bergendal att svara för vårt deltagande. 
Styrelsemedlemmar uppmanas att stötta upp Karin med arrangemanget.  

Vi har sålt slut på länsförbundets årsbok. Det finns fortfarande ett stort intresse för 
boken. Tre lådor beställs från kansliet i Lund.  

Styrelsen utser Evert Valfridsson och Karin Bergendal till kretsens representanter vid 
arrangemanget  Mötesplats Naturvård Skåne den 22 maj på Stat i Hässleholm. 
Kretsen svarar för avgiften som är på 200 kr.  

Rikskonferensen sker i år i Helsingborg i kongresshuset den 14 – 15 juni. David 
Ståhlberg anmäler intresse att delta. Intresserade styrelsemedlemmar får själv 
anmäla sig till arrangemanget.  

ABK vill anordna en kulturnatt på Gamlegården den 13 september. Föreningen har 
fått erbjudande om att delta. Finns det någon som kan tänka sig att representera 
kretsen?  

Evert Valfridsson föreslår samarbete med fågelklubben. Vi borde samarbeta när det 
rör sig om större och kostsamma arrangemang, t.ex attraktiva men kostsamma 
föreläsare. Styrelsen är positivt inställd och utser Evert till kretsens kontaktperson.  

Evert Valfridsson meddelar att han hjälper Staffanstorpskretsen med guidning vid 
exkursion den 18 maj.  

Christer Neideman meddelar att Klingheims arbetarbod inte lämnar återbäring till 
kretsen. Medlemmar har istället  10 procent rabatt på hela sortimentet mot 
uppvisande av medlemskort. Ola Runfors har ny e-postadress: olarunfors@yahoo.se  

§ 22 Nästa möte:  
Programgruppen träffas nästa gång den 14 maj hos Christer Neideman kl 19.00.  
Nästa styrelsemöte sker den 5 juni i Yngsjö (Glansabovägen).  

§ 23 Ordföranden tackar Mona och Christer och förklarar mötet avslutat. Mötet 
avslutas med en kort exkursion till Forsakar i skymningen där Christer Persson i 
pannlampans sken visar ett fint exemplar av Degebergas stolthet, den ytterst 
sällsynta bokskogslöparen (Carabus intricatus).   

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdag 26 mars 2003 hos Helen Titoff i Knislinge 

 

Närvarande: Christer Neideman, Anders Hallengren, Evert Valfridsson, Åsa 

Jakobsson, Helén Titoff, Charlotte Wigermo, Karin Bergendal, Ola Runfors, Patrik 

Olsson och Sara Röjestål. 

 

§ 8 Föreningens ordförande, Christer Neideman, hälsar välkommen och förklarar 

mötet öppnat 

 

§9 Val av mötessekreterare 

Sara Röjestål valdes till mötessekreterare 

 

§ 10. Rapporter 

Seminarium om klimatfrågor, livsstil och uthålligt samhälle den 15/3. Karin och Helén 

närvarade. Handlade om dagens samhälle med avseende på bl a sopsortering, 

fjärrvärme och energisparande. Få närvarande. 

 

Föredrag om gamnla Uppåkra den 19/3. Patrik, Evert, Karin och Christer N 

närvarade. Informationen angående föredraget borde ha innehållit bättre beskrivning 

av vad föredraget handlade om. Som ett troligt resultat av detta var det endast ca 20 

deltagande. 

 

Röjardag i Gyetorp. 22/3 Evert, Christer N och Anders deltog. Mycket blev röjt men 

mer behövs. Diskuterades att köpa en röjsåg –floravårdsgruppen skall tillfrågas. 

 

Kurs om ekologiska fotavtryck. Helén och Karin deltog. Anordnades av riks. Handlar 

om hur man kan räkna ut hur stort ekologiskt fotavtryck varje människa gör, även hur 

varje människa kan påverka själv. Kursen hölls i Höganäs. 

 

Katastrofhjälp för fåglar och vilt den 24/3. Anders deltog och höll ett föredrag om 

resultaten av gjorda grod- och paddinventeringar. 

 

Årsmöte i Studiefrämjandet. Evert, Anders och Karin närvarade. Antalet ombud för 

naturskyddsföreningarna ökas från 3 till 5. 

 

Kretsråd den 9/3. Evert berättade om stämman. Årsboken för 2003 kommer att 

handla om jätteträd. Kostnad 97 kr. Evert berättade att även om att det skett ökning 

av medlemsantalet. 

 

Bo bra mässan på Yllan den 28/2-2/3 Evert, Karin, Christer N och Helén deltog 

tillsammans med Studiefrämjandet. Sålde 12 böcker och ett större antal holkar. 

Många besökare. 

 



 

§ 11.  Vårprogrammet: 

Diskuterades vem som skulle leda grodexkursionen 22/5. Anders lovade att leda 

exkursionen. 

 

Behövs ny ledare för exkursionen till Åraslövs mosse 29/6. Evert arbetar på detta. 

 

Anders tar upp att det har kommit in önskemål om ett ökat samarbete mellan 

Friluftsfrämjandet,Turistföreningen, fågelklubben och Naturskyddsföreningen. 

 

§ 12. Samråd 

 Banverket inbjuder till möten angående elektrifiering av Blekinge kustbana. 

 

Plansamråd för ”järnvägsmuseiområdet”. Styrelsen diskuterade men kommer inte att 

vidtaga några åtgärder. 

Sorterarna Kristianstad AB har ansökt om nya villkor för anläggningen i Snårarp. 

Diskuterades men detta är inget styrelsen vill lägga sig emot.  

 

§ 13. Litauen-samarbete 

Christer N har träffat två representanter från Litauen som vill studera militära 

områden som har ”civiliserats”. De områden som de vill restaurera ligger vid kusten i 

södra Litauen och i Kaliningrad. Här finns områden som har använts till militära 

skrotupplag som de vill omvandla till ett område mer tillgängligt för turism. Söker EU-

bidrag för att kunna starta ett projekt angående detta och vill få kunskap om hur 

motsvarande arbeten gjorts i Sverige genom samarbete med vår förening. 

 

§ 14. Övriga frågor. 

Araslövs golfbana vill utöka med 18 nya hål. Området som eventuellt kommer att 

använda till detta är en ädellövskog. Exakta detaljer om planerna skall undersökas. 

 

Vi har fått verksamhetsbidraget från kommunen för 2002 först nu då det skickats fel 

och först hamnat i Stockholm. 

 

Seminarium angående behovet av tätortsnära naturområden för friluftsliv i Skåne, 

10/4. Åsa kommer att deltaga. Styrelsen kommer att ge förslag på områden bla 

Björket och Ekenabben. 

 

Björket diskuteras, bör vi trycka på angående en naturvårdsplan? Har redan bidragit 

till att förbättringar av Ekenabben gjorts, plantering av blandskog istället för enbart 

björk skall göras på inrådan av oss. 

 

Inbjudan till Mötesplats Naturvård Skåne den 22/5 på Stat i Hässleholm. Kostnad 200 

kr. 

 



Försäljning av böcker fortsätter, Patrik, Helén och Karin delar en låda att sälja, Evert, 

Charlotte och Ola delar en andra låda. 

 

ABK vill anordna en kulturnatt på Gamlegården den 23/8 el 13/9. Föreningen har fått 

erbjudande om att delta. Helén funderar på saken. 

 

Länsstämma den 26/4 i Ängelholm. Karin, Evert och Helén kommer att närvara ev 

även Åsa och Charlotte. 

 

Vindkraften togs upp till diskussion, huruvida vi återigen ska klargöra vår ståndpunkt i 

frågan. 

 

Björnön i Oppmannasjön. Evert har vid tidigare tillfälle påpekat att det förekommit 

avverkning och granplantering. Ola kunde nu berätta att området har blivit skyddat. 

 

Problem med att få plats på symposiet för jätteträd. Både Ola och Evert har bara fått 

plats första dagen. 

 

§ 15. Nästa möte: 

5/5 kl 19.00. preliminärt hos Christer Persson i Degeberga 

 

14/5 har programgruppen möte hos Christer N kl 19.00. 

 

5/6 kommer styrelsen att sammanträffa i Yngsjö (Glansabovägen). 

 

§ 16 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat 

 

Vid protokollet: Sara Röjestål, mötessekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 

  



Protokoll fört vid konstituerande möte med styrelsen för 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdagen den 5 mars 2003  i 

Östermalmskyrkan i Kristianstad  

Närvarande: Karin Bergendal, Anders Hallengren, Åsa Jakobsson, Christer 
Neideman, Christer Persson, Ola Runfors, Sara Röjestål, David Ståhlberg, Evert 
Valfridsson, Birgitta Vallgren och Charlotte Wigermo.    

§ 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 Charlotte Wigermo  
Studieorganisatör Karin Bergendal  

§ 3 Till programkommitté utses Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Christer Neideman, 
Christer Persson, Ola Runfors, Sara Röjestål och Evert Valfridsson.  

§ 4 Styrelsen utser kontaktpersoner enligt följande:  
Inom kretsen  
Energi: Christer Neideman  
Jordbruk: David Ståhlberg och Carina Wettemark  
Kulturlandskapet: Bertil Helgesson och Patrik Olsson  
Skog: Ola Runfors och Evert Valfridsson  
Studiefrämjandet: Karin Bergendal och Anders Hallengren  
Trafik: Christer Neideman och Evert Valfridsson  

Helén Titoff tillfrågas om hon vill vara kontaktperson för Handla miljövänligt-aktiviteter  

§ 5 Övrigt  
Anders Hallengren informerar om att han behöver styrelsens uppdrag att 
underteckna nyttjanderättavtal för området vid grodvattnen på Rinkaby skjutfält.  

Styrelsen beslutar att  Anders Hallengren har rätt att för kretsens räkning 
underteckna nyttjanderättsavtal för området kring grodvatten på Rinkaby skjutfält  

Karin Bergendal meddelar att det genomförs en Natursnokarkurs i Oskarshamn i 
slutet av mars. Karin uppmanar styrelsen att sprida budskapet vidare. Kretsen står 
för kursavgift och reskostnader.  

Christer Neideman meddelar att det sker ett möte om ”Jätteträdskampanjen” i Lund 
den 10 – 11 april. Evert Valfridsson får i uppdrag att representera kretsen på mötet. 
Kretsen står för kursavgift och reskostnader.  

Christer Persson ställer frågan om någon i styrelsen har något att invända mot att vi 
lägger ut namn och telefonnummer till styrelsemedlemmarna på våra hemsidor. 
Ingen i styrelsen finner något att invända mot detta.  



§ 6 Styrelsen träffas nästa gång onsdagen den 26 mars 2003 klockan 19.00 hemma 
hos Helén Titoff i Knislinge.  

§ 7 Ordföranden tackar och förklarar mötet avslutat  

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande  

  



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma med Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdagen den 5 mars 2003 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 Per Svensson 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 81:a verksamhetsår. 
Årsberättelsen finns på föreningens hemsida och  på bokbordet vid stämman. 
Ordföranden går igenom årsberättelsen och framhåller att kretsen har haft en 
omfattande verksamhet under året. Medlemsantalet är  ökande. Vår ekonomi är i 
balans och verksamheten har gett ett överskott även i år . Kretsen har haft 
barnverksamhet i "Natursnokargrupper". Grodgruppen har haft exkursion och bedrivit 
biotopvård i Kristianstads kommun. Floravårdsgruppen har deltagit i projekt för att 
bevara rödlistade arter och har arrangerat  röjardag samt flera exkursioner under 
sommaren. Kretsen har bedrivit studiecirklar och har arrangerat flera uppskattade 
föredrag.  Under året har studiebesök och exkursioner genomförts och intresset har 
varit stort. Örnutfodring har bedrivits som tidigare. Antalet fångade och av föreningen 
flyttade duvhökar uppgick under 2002 till 115. Kretsen har utvecklat arbetet med att 
sprida information om verksamheten via hemsidor på Internet.  

Christer Neideman har under året varit ordförande i länsförbundet. Kretsen har varit 
värd för årets länsstämma.   

Kretsstämman betraktar årsberättelsen för föreningens 81:a verksamhetsår som 
offentliggjord och godkänner densamma.  

§ 6 Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse  
Föreningens kassör Anders Hallengren går igenom balans- och resultaträkning för 
det gångna verksamhetsåret. Årets verksamhet slutade i ett överskott på  12 610 
kronor och 22 öre. Föreningens tunga utgiftsposter är kostnaden för trycksaker och 
porto. Styrelsen har verkat för att hålla nere årets utgifter och det har gett positivt 
resultat tillsammans med en stor satsning på att sälja boken ”Det skånska 
kulturlandskapet”.   



Revisionsberättelsen läses upp av Sam Skällberg. 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 2002.  

§ 8 Val av ordförande för 2003  
Val av ordförande i kretsen för 2003. I tur att avgå är Christer Neideman.  

Valberedningen, som företräds av Sam Skällberg, föreslår omval av Christer 
Neideman.  

Kretsstämman beslutar omvälja Christer Neideman som ordförande för 2003.  

§ 9 Val av kassör för 2003  
Val av kassör för 2003. I tur att avgå är Anders Hallengren.  

Valberedningen föreslår omval av Anders Hallengren som kassör samt omval  av 
David Stålberg som vice kassör.  

Kretsstämman beslutar omvälja Anders Johansson som kassör för 2003 och David 
Stålberg som vice kassör för 2003.  

§ 10 Val av fem styrelseledamöter för 2003 - 2004  
Val av fem styrelseledamöter för tiden 2003 – 2004. I tur att avgå är Johan Röjestål, 
David Ståhlberg, Helén Titoff, Birgitta Vallgren, Carina Wettemark och Charlotte 
Wigermo.  

Johan Röjestål och Carina Wettemark har undanbett sig omval.  

Valberedningen föreslår omval av David Ståhlberg, Helén Titoff, Birgitta Vallgren och 
Charlotte Wigermo samt nyval av Sara Röjestål för 2003 - 2004. Vidare föreslår 
valberedningen nyval av Åsa Jakobsson som extra styrelseledamot för 2003  

Kretsstämman beslutar omvälja David Ståhlberg, Helén Titoff, Birgitta Vallgren och 
Charlotte Wigermo till styrelseledamöter för tiden 2003 - 2004.   

Kretsstämman beslutar nyvälja Sara Röjestål till styrelseledamot för tiden 2003 - 
2004.  

Kretsstämman beslutar nyvälja Åsa Jakobsson till extra styrelseledamot för tiden 
2003.  

§ 11 Fyllnadsval  
Inga fyllnadsval behöver göras då styrelsen bemannades enligt § 10.  

§ 12 Val av två revisorer för 2003  
Val av två revisorer för 2003. Nuvarande är Torgny Roosvall och Kristina Öhman.  



Valberedningen föreslår omval.  

Kretsstämman beslutar omvälja Torgny Roosvall och Kristina Öhman till revisorer för 
2003.  

§ 13 Val av två revisorssuppleanter för 2003  
Val av två revisorssuppleanter för 2003. Nuvarande är Sven Birkedal och Gert 
Tollgren.  

Valberedningen föreslår omval av Gert Tollgren och Sven Birkedal.  

Kretsstämman beslutar omvälja Gert Tollgren  och  Sven Birkedal till 
revisorssuppleanter för 2003.  

§ 14 Val av valberedning för 2003  
Val av valberedning för 2003. 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 2003. Kenth Ljungberg utses till sammankallande.  

§ 15 Inkomna motioner  
Inga motioner har lämnats in till kretsstämman  

§ 16 Övriga ärenden  

FS-fonden  
Anders Hallengren framför önskemål om att räntor som genereras av FS-fonden bör 
återföras till samma konto som fonden är registrerad på. Evert Valfridsson ställer 
frågan om det finns några regler för hur fonden ska fungera och utnyttjas. Christer 
Neideman svarar att fondmedlen inte är bundna.  

Kretsstämman beslutar att räntor som genereras av FS-fonden ska återföras till 
samma konto som fonden är registrerad på   

Verksamhetsplan för 2003  
Christer Neideman föredrar styrelsens förslag till  verksamhetsplan för 2003, som 
innehåller den huvudsakliga inriktningen för föreningens arbete under det kommande 
året.  

Kretsstämman godkänner och fastställer styrelsens förslag till  verksamhetsplan för 
2003.  

Budget för år 2003  
Anders Hallengren presenterar styrelsens förslag till budget för 2003. Styrelsen 
föreslår en budget som visar ett underskott på 4 000 kronor.   

Kretsstämman godkänner och fastställer  styrelsens förslag till budget för 2003.   



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 2003 
som genomförs i Ängelholm den 26 april.   

Kretsstämman beslutar att delegera rätten att utse föreningens representanter till 
Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 2003 åt styrelsen.  

Sam Skällberg påpekar att ett par fel har smugit sig in i vårprogrammet. Söndagen 
den 15 juni blir det även vandring vid Håkanryd på ”de vilda blommornas dag”. 
Samling vid idrottsplatsen i Håkanryd kl 10.00. Floravandringen vid Rallaté sker 
måndagen den 21 juli.  

§ 17 Stämman avslutas  
Christer Neideman tackar för visat intresse, riktar ett särskilt tack till avgående 
styrelseledamöter. Ordföranden hälsar de nya ledamöterna i styrelsen välkomna och 
förklarar stämman avslutad.  

Ordet överlämnas därefter till kvällens föredragshållare, Johanna Grönroos, som 
visar ett fint bildspel från trakten kring Tromsö i Nordnorge.  

Efter bildvisningen tackas Johanna av ordföranden för den intressanta och mycket 
uppskattade bildvisningen. Kvällen avslutas med gemensam förtäring av kaffe, te och 
utsökt goda frallor.  
 

Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande, Ulf Jungbeck, Per Svensson  

Bilagor till protokollet:  
Årsberättelse för år 2002  
Räkenskapssammandrag för år 2002  
Revisionsberättelse  
Verksamhetsplan och budget för 2003 

  



Protokoll fört vid möte med styrelsen för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

onsdagen den 12 februari 2003 hemma hos Christer Neideman i Kristianstad  

Närvarande: Anders Hallengren, Karin Bergendal, Christer Neideman,  Patrik Olsson, 
Christer Persson, David Ståhlberg, Helen Titoff, Evert Valfridsson, Birgitta Vallgren.  

Frånvarande: Ola Runfors, Johan Röjestål, Carina Wettemark och Charlotte 
Wigermo.  

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

§ 76 Rapporter  
Christer Neideman rapporterar att föredraget onsdagen den 5 februari  om 
biosfärområde i Vattenriket var bra och lockade ett 30-tal åhörare.  

Evert Valfridsson meddelar att fem personer deltar i studiecirkeln om 
kulturlandskapet som startade torsdagen den 6 februari.  

Christer Neideman rapporterar att vinterexkursionen söndagen den 9 februari gick till 
Åhus hamn och var lyckad. Åtta personer och en reporter från Norra Skåne deltog 
och det blev ett fint reportage i tidningen.  

Anders Hallengren meddelar att han deltagit i möte med Göinge Slåttersällskap i 
Hässleholm. Sällskapet var dessvärre inte intresserat av något samarbete med vår 
krets.  

Anders Hallengren rapporterar att grävningar av grodvatten startat idag på 
Rinkabyfältet. Ett vatten hann färdigställas under dagen och det ser fint ut.  

Evert Valfridsson meddelar att han deltagit i möte angående miljömålsarbete på 
Kristianstads kommun. Om någon vill ta del av minnesanteckningarna finns dessa att 
låna hos Valfrid.  

Christer Neideman rapporterar från ett möte med banverket om planer för framtida 
tågtrafik. Det framkom inte några större nyheter vid mötet.  

Christer Neideman meddelar att medlemsantalet vid årsskiftet var 1558 medlemmar 
inklusive familjemedlemmar. Medlemsantalet har ökat med ca 200 under året!  

§ 77 Ekonomi  
Anders Hallengren redogör för föreningens ekonomi. Nettoresultatet ger ett överskott 
på hela 12 465 kronor. Ränteinkomsterna har ökat markant medan intäkter från 
medlemsavgifter minskat. Tryck och porto hamnade på vardera ca 8 000 kr. 
Intäkterna totalt var 133 440 kr medan utgifterna. Årets resultat ser bra ut.   

§ 78 Budget för 2003  
Styrelsen diskuterar budget för 2003. Styrelsen beslutar föreslå kretsstämman en 
budget som slutar på ett underskott på 4 000 kr. Budgeten läggs som bilaga till 
protokollet.  



§ 79 Årsberättelsen  
Styrelsen går igenom årsberättelsen och uppmanar styrelsemedlemmarna att skriva 
ihop resterande text snarast möjligt. Bidrag skickas till sekreteraren i god tid för 
årsmötet.  

§ 80 Verksamhetsplanen  
Styrelsen diskuterar verksamhetsplan för 2003 och föreslår smärre justeringar. 
Styrelsen beslutar förelägga kretsstämman verksamhetsplan för 2003. Planen 
bifogas till protokollet.      

§ 81 Övrigt  
Anders Hallengren framför önskemål om att grodgruppen ska få disponera 
överskjutande medel för grodor till uppföljande inventeringar i grodgruppens regi 
under 2003. Styrelsen beslutar tillstyrka Hallengrens önskemål.  

Styrelsen diskuterar hur överskottet från försäljningen av länsförbundets årsbok kan 
disponeras. Bland annat diskuteras inköp av slipsten (ca 3 000 kr), inköp av 
slåtterbalk och subvention till Polenexkursion. Styrelsen beslutar tillsätta en 
arbetsgrupp bestående av  Patrik Olsson, Evert Valfridsson och Floravårdsgruppen 
som får till uppgift att ta fram förslag på hur medlen kan disponeras.  

Anders Hallengren meddelar att Posten har hört av sig och meddelat att framtida 
utskick av föreningsbrev måste ske i kuvert.  

Karin Bergendal meddelar att Studiefrämjandet arrangerar Bo Bra-mässan på Yllan 
den 28 februari – 2 mars. Ett förberedande möte sker i Hässleholm torsdagen den 13 
februari. Vår krets erbjuds att delta med aktiviteter under dagen. Styrelsen beslutar 
delta i aktiviteten. Evert Valfridsson, Christer Neideman, Karin Bergendal och Helen 
Titoff erbjuder sin hjälp under dagarna.  

Christer Neideman meddelar att Studiefrämjandet årsmöte sker den 13 mars. 
Styrelsen utser Karin Bergendal, Anders Hallengren och Evert Valfridsson till 
kretsens ombud på årsmötet.  

Evert Valfridsson meddelar att nästa kretsrådsmöte sker den 9 mars. Intresset bland 
kretsarna är lågt. Förra mötet ställdes in på grund av för få deltagare. Länsstämman 
sker sista lördagen i april i regi av Ängelholmskretsen.  

Evert Valfridsson informerar om ca 20-årig granplantering på Björnön i 
Oppmannasjön. Plantorna hotar slå ut befintlig grov ek på ön. Skogsvårdsstyrelsen 
har informerats.  

Christer Persson meddelar att ett fel har smugit sig in i vårprogrammet. 
Floraexkursionen till Rallaté sker måndagen den 21 juli.  

§ 82 Nästa möte  
Styrelsen beslutar att nästa sammanträde med styrelsen sker omedelbart efter 
kretsstämman onsdagen den 5 mars. Därefter sker nästa ordinarie styrelsemöte 
onsdagen den 26 mars hos Helén Titoff i Knislinge.  



§ 83 Ordföranden tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.  
   
Vid protokollet: Christer Persson, sekreterare  

Justeras: Christer Neideman, ordförande  

Bilagor:  
Förslag till verksamhetsplan för 2003  
Förslag till budget för 2003  

http://www.kristianstad.snf.se/protokoll/2003/vp2003.pdf
http://www.kristianstad.snf.se/protokoll/2003/Budget2003.pdf

