
Innehåll – Protokoll 2006 
Styrelsesammanträde, onsdag 20061129 .................................................................. 2 

 Styrelsesammanträde, måndag 2006-10-30. ............................................................. 5 

 Styrelsesammanträde, onsdag 20060927. ................................................................ 7 

 Styrelsesammanträde 2006-08-23 .......................................................................... 10 

 Styrelsesammanträde 20060608 ............................................................................. 12 

 Styrelsesammanträde 20060405. ............................................................................ 14 

 Konstituerande styrelsesammanträde onsdag 20060308 ........................................ 17 

Ordinarie årsstämma, onsdag 20060308.................................................................. 19 

 Styrelsesammanträde, torsdag 20060227. .............................................................. 23 

 Styrelsesammanträde, torsdag 20060126. .............................................................. 25 

 

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdag 20061129 hos Åsa Jakobsson, Kristianstad. 

 
Närvarande: Christer Neideman, Agnetha Björklund, Evert Valfridsson, Åsa 
Jakobsson, Fredrik Ahlström och Charlotte Wigermo. 
 
§ 92. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 93.Protokoll från styrelsens sammanträde 20061030 föredrogs.  
Styrelsen beslöt att med godkännande lägga det till handlingarna. 
 
§ 94.Rapporter: 

A/ Evert Valfridsson rapporterade från mötet 20061115 om Region Skånes förslag till 

utveckling av strövområdet Friseboda. Detta ska leda till ett långsiktigt program för 

hur förutsättningarna för det fortsatta skyddet av området ska se ut samtidigt som 

möjligheterna för det framtida friluftslivet ska förbättras. Förslaget är tänkta att gå ut 

på remiss någon gång kring halvårsskiftet 2007. 

B/ Christer Neideman lämnade en rapport från Vattenfalls samrådsmöte 20061108 

kring planerna på en vindkraftspark vid Taggen i Hanöbukten. 

Dessutom konstaterades att företaget Triventus, som också har kommit med planer 

till vindkraftsutbyggnad i samma område, har ett samrådsmöte 20061218 på 

Åhusgården, Åhus. 

C/ Agnetha Björklund meddelade att ”Lär Dig odla ekologiskt” 20061121 lockade fem 

deltagare. Detta följdes av en diskussion kring hur vi ska fler att delta i SNF-kretsens 

aktiviteter. Bl.a. uppmanades alla, som står som kontaktpersoner i programmet, ska 

försöka skicka in någon form av mötesreferat till Kristianstadsbladet 

(foreningsliv@kristianstadsbladet.se). 

D/ Evert Valfridsson redogjorde för senaste mötet med kretsrådet inom SNF Skåne 

20061119. Bl.a. konstaterades att 2007 års länsstämma är bestämd till lördag 

20070421 och att nästa sammankomst med kretsrådet blir söndag 20070218 i Lund. 

Vidare noterades det glädjande i att boken om Kristianstads Vattenrike nu är slut på 

förlaget.  

E/ Charlotte Wigermo gjorde en genomgång av det ekonomiska läget för kretsen, 

som innebär att budgeten i stort sett följs. 

Styrelsen beslöt att ge Charlotte Wigermo i uppdrag att slutgiltigt säga upp kretsens 

plusgirokonto. 

 
§ 95. Christer Neideman presenterade de olika remisser som SNF-kretsen erbjudits 

delta i. 

A/ Företaget HS Kraft vill bygga 2 vindkraftverk med 90 m rotordiameter och 100 m 

tornhöjd på fastigheten Nymö 90:3 väster om gården Furulund söder om Nymö. 

Styrelsen beslöt att lämna remissen utan synpunkter. 

B/ Företaget Eolus, som tidigare fått tillstånd att bygga 2 vindkraftverk på Lyngby 

21:4 öster om Lyngby går, vill bygga ytterligare som mest 4 verk enligt tre olika 

alternativ i anslutning till dessa 2. 



Styrelsen beslöt att i yttrande till företaget säga ja till deras alternativ B som innebär 2 

nya verk strax norr om de båda som man redan har fått lov till. De två verk som man 

ytterligare vill anlägga ligger enligt styrelsens uppfattning alldeles för nära 

Egesideområdet.  

C/ Universal Wind AB har lämnat ett förslag om att uppföra 5 vindkraftverk i 

anslutning till Köpinge ängar norr om vägen mellan Lyngby och Härnestad och väster 

om Helgeån. 

Styrelsen beslöt att godta de 2 verk, som ligger närmast vägen men att med 

hänvisning till de negativa konsekvenserna för områdena, som skyddas enligt 

Ramsarkonventionen, säga nej till de 3 nordligaste verken. 

D/ Markägarna vill bygga 2 nya vindkraftverk i Karsholms Fure. 

Styrelsen beslöt att säga ja till förslaget. 

E/ Kommunen har presenterat en detaljplan för kv. Söderberg vid Ishallen i 

Kristianstad för byggande av flerbostadshus. 

Styrelsen beslöt att lämna förslaget utan anmärkning. 

F/ Diskuterades programsamrådet om planerna för Tommarp 1:3 väster om 

Råbelövssjön. Planerna innebär att man på ett drygt 10 hektar stort område vill 

bygga 12 friliggande bostadshus med tillhörande minireningsverk. 

Styrelsen beslöt att lämna förslaget utan erinran.  

G/ Diskuterades vidare den föreslagna detaljplanen för området på andra sidan 

Helgeån ungefär mitt emot Tivolibadet i Kristianstad, där ett kommande Naturum ska 

uppföras. Naturumet kommer att bli inkörsporten till Biosfärområdet Kristianstads 

Vattenrike och är beräknat att stå klart hösten 2009. Naturumet kommer att få en 

broförbindelse över ån och i området mot Härlöv kommer bl.a. ca 200 

parkeringsplatser att anläggas. 

Styrelsen beslöt att inte ha någon erinran mot förslaget.  

 
§ 96. Christer Neideman redogjorde för ett brev ställt till Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad, där avsändaren riktar hård kritik mot att man rider i den del av Horna 
Fure, som har ridförbud. Ridstigar finns i angränsande delar framhåller brevskrivaren 
och att uppsatta informationsskyltar kring hur man kan rida här har blivit förstörda. 
Avsändaren har själv försökt komma till rätta med problemen utan att lyckas och vill 
nu att SNF-kretsen ska agera gentemot kommunen. 
Styrelsen konstaterade som svar på skrivelsen, att man inte kan bedöma vad de 
påtalade störningarna innebär för området och dess flora. Men styrelsen beslöt att i 
ett brev till ansvarig hos Kristianstads kommun påpeka, att man därifrån ser till att de 
regler, som gäller för området, också följs. 
 
§ 97. Diskuterade förslaget till program för SNF-kretsen t.o.m. sommaren 2007.  
Styrelsen beslöt att fastställa programförslaget. 
 
§ 98. Konstaterades att länsstyrelsen bjudit in till möten vattenförvaltningen i Skåne. 
Under 2007 ska man ta fram en beskrivning av de olika avrinningsområdenas 
kvalitet, status, risker och påverkan. Länsstyrelsen har för avsikt att utföra 
arbetsuppgiften i nära samarbete och tillsammans med de lokala aktörerna för att 
tillvarata lokal kunskap, verka för delaktighet, skapa medvetenhet kring 



vattenförvaltning och uppmuntra bildandet av vattenråd. För Helgeån och 
Hanöbukten är det mötet 20061214 förlagt till Sätesholm, som är aktuellt. Evert 
Valfridsson meddelade att han anmält sig till mötet. 
 
§ 99. Agnetha Björklund meddelade att Regionmuseet har presenterat planer att 
fortsätta med kulturmångfaldsverksamheten genom att under 2007 genomföra ett 10-
tal aktiviteter för eleverna inom Svenska för invandrare (SFI) i samverkan med bl.a. 
SNF-kretsen och Nordöstra Skånes Fågelklubb. Mer information kommer efter ett 
möte på Regionmuseet 20061205. 
 
§ 100. Styrelsen beslöt att förlägga sammankomsten kring utskicket av programmet 
till onsdag 20070110 kl. 19.00 på Högskolan och de kommande ordinarie 
sammanträdena till onsdag 20070131 kl. 18.30 då även valberedningen ska inbjudas 
samt till måndag 20070226 kl. 18.30 hos Agnetha Björklund, Öllsjö. 
 
§ 101. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat. 
  
Vid protokollet: Evert Valfridsson  
Justeras: Christer Neideman 
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Christer Neideman, Hammarslund, måndag 2006-10-30. 

 
Närvarande: Fredrik Ahlström, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Jakobsson, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson. 
 
§ 83. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 84. Till sekreterare för kvällens möte valdes Anders Sigfridsson. 
 
§ 85. Föregående protokoll föredrogs och justerades. 
 
§ 86.Rapporter. 

A) Åsa Jakobsson rapporterade om föreningens information på Domus om kaffe 

under Miljövänliga Veckan. Ett rättvisemärkt och ett kravmärkt kaffe visades. Många 

sade sig köpa kravmärkt kaffe.  

B) Karin Bergendal rapporterade om svamputflykten söndagen den 1 oktober under 

ledning av Erik Heibel. Vädret var bra. Man åkte dels till en ravin vid Degeberga, dels 

till en tallskog vid sågverket i Vittskövle. Drygt 30 personer deltog. 

C) Christer Neideman rapporterade från provningen av (röda) ekologiska viner 

fredagen den 6 oktober. Den var lyckad. 12 personer deltog, varav några från Osby. 

D) Christer rapporterade från föreläsningen om simänder (betitlad ”Sex, våld och 

svält”) tisdagen den 10 oktober av Johan Elmberg. Mer än 50 personer deltog. 

E) Anders Sigfridsson rapporterade att ”Ekologisk middag” den 11 oktober ställdes in 

p.g.a. för få deltagare. Endast fyra personer hade anmält sig, inklusive två från 

föreningens styrelse. 

F) Studiecirkeln om matsvamp avslutades på Härlövskolan. 

G) ”Röjning i Gyetorpskärret” lördagen den 10 oktober samlade fem deltagare. 

H) Christer rapporterade från kommunens informationsmöte om lokala miljömål. 

Naturskyddsföreningen representerades av fyra personer. 

 
§ 87.Remisser. 

A) Plan för uppförande av vindkraftverk vid Ovesholm, Karsholm och Vittskövle. 

Styrelsen beslöt att avstyrka byggandet av vindkraftverk vid Vittskövle. Christer 

formulerar skrivelsen. 

B) Lokala miljömål. Christer arbetar på ett remissvar som skall komma in senast den 

10 november. 

 
§ 88. Vår- och sommarprogrammet. 
Styrelsen diskuterade det preliminära programmet. Ytterligare förslag till 
programpunkter: Vandring på Linnérundan i slutet av april – maj. Exkursion i 
Kristianstad inriktad på vanliga fåglar som man ser och hör t.ex. i sin trädgård, men 
inte har lärt sig. Exkursion till Raslången ( Fredrik kollar närmare). 
Alla detaljer i programmet måste fastställas vid nästa styrelsemöte. 
 



§ 89. Övriga frågor. 

A) Kort information från Christer om möten om EU:s vattendirektiv. 

B) Möte om ”Ökad tillgänglighet i Vattenriket” den 6/12 kl. 13.30 – 15.30. Anders 

Sigfridsson representerar Naturskyddsföreningen på det mötet. 

C) Åsa meddelar att artobservationsnätet är stängt p.g.a. tekniska problem. Åsa vill 

också bli avlöst från ansvaret för detta efter nyår. 

 
§ 90. Nästa styrelsemöte äger rum onsdag 2006-11-29 hos Åsa Jakobsson. 
 
§ 91. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 

 

  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Jennie Svensson, Kristianstad, onsdag 20060927. 

 
Närvarande: Christer Neideman, Jennie Svensson, Agnetha Björklund, Anders 
Sigfridsson, Karin Bergendal, Charlotte Wigermo, Åsa Jakobsson och Evert 
Valfridsson.  
 
§ 75. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 76. Diskuterades föregående sammanträdes protokoll. 
Styrelsen beslöt att med godkännande lägga protokoll från 20060823 till 
handlingarna. 
 
§ 77. Rapporter.  

A/ Christer Neideman meddelade att kretsen fått 4.000 kronor (av begärda 5.000 

kronor) i kommunalt bidrag. 

B/ Christer Neideman lämnade en rapport från invigningen av de nya utemuseet 

Sånnarna i Åhus. 

C/ Christer Neideman meddelade att han och Anders Sigfridsson deltagit i samrådet 

kring miljöprövningen av Åhus Hamn. 

D/ Christer Neideman rapporterade från ett möte med Forum Sveaskog och kring 

den planerad Ekoparken. Nästa år väntar en inventering av området och invigningen 

av Ekoparken är beräknad till 2009. 

E/ Agnetha Björklund konstaterade att Geologins Dag 20060916 blev en fullträff och 

en speciell eloge riktades till Filip Lindgren, som ansvarade för arrangemanget. 

F/ Charlotte Wigermo gjorde en genomgång av det ekonomiska läget för föreningen. 

G/ Christer Neideman och Evert Valfridsson rapporterade från 

fladdermusexkursionen 20060825 som lockade ca 15 deltagare till Gamla 

Kyrkogården i Kristianstad, där Gösta Peper kunde presentera fyra arter. 

H/ Karin Bergendal berättade att 13 deltagare varit med i svampcirkeln, som i år 

kunde genomföras med god svamptillgång. 

I/ Styrelsen konstaterade att det planerade samarrangemanget 20060903 med 

Somaliska Kulturföreningen fick ställas in p.g.a. för lågt deltagarantal. 

J/ Åsa Jakobsson och Anders Sigfridsson rapporterade från Kulturnatten på 

Gamlegården i Kristianstad 20060909. 

K/ Evert Valfridsson lämnade en redogörelse för arrangemanget 20060910 kring 

plattgårdar i Kristianstadstrakten med Göran Knutsson och framhöll den skicklighet 

med vilken Göran genomförde exkursionen. 

Styrelsen beslöt att ge Evert Valfridsson i uppdrag att köpa ett presentkort på 200 

kronor hos Kristianstads Bokhandel och överlämna som ett tack till Göran Knutsson.  

L/ Evert Valfridsson och Agnetha Björklund rapporterade från studiebesöket 

20060919 på Biogasanläggningen i Karpalund.  

M/ Diskuterades arrangemanget Gröna Stöveln 20060924 varvid framfördes kritik 

mot bl.a. sättet att från regionens sida marknadsföra de olika aktiviteterna, som 

ingick. 



 

§ 78. Remisser. 

A/ Christer Neideman redogjorde för förslag till yttrande över kommunalt plansamråd 

för fastigheten Horna 3:12 vid Vannebergaområdet i Åhus. Kristianstad kommun har 

utarbetat ett förslag till detaljplan för delar av Horna fure, dvs skogen norr om 

Vannebergaområdet i Åhus. Området är drygt 70 ha stort och man tänker sig kunna 

bygga dels ca 230 villor och dels anlägga tre områden för industriändamål 

(sammanlagt 11 ha) på ömse sidor om järnvägen. 

Skogen norr om Vannebergaområdet (mellan riksväg 118 och Rinkaby skjutfält) är 

välkänd för sina intressanta förekomster av många ovanliga växter. I planhandlingen 

nämns förekomsten av kalkgynnade arter som linnea, ryl, ögonpyrola och grönpyrola. 

Dessutom finns t ex sandnejlika, som är upp tagen i EUs habitatdirektiv. Denna art 

växer längs järnvägen och kan eventuellt också ha ytterligare växtplatser i området. 

Den sällsynta orkidén Johannesnycklar finns i närheten och kan också finnas i 

området. Det måste i detta fall absolut göras en detaljinventering av floran, så att en 

eventuell bebyggelse kan placeras så att den skadar så lite som möjligt. Hittills har 

området endast inventerats översiktligt - ej i detalj. 

I ett förslag till yttrande över planförslag konstaterade Christer, att kommunen har 

bedömt att någon miljökonsekvensbedömning (MKB) inte är nödvändig. 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad anser däremot att en MKB måste göras och att i 

denna ska ingå detaljerade utredningar av hur fauna och flora kommer att påverkas 

av den planerade exploateringen för bebyggelse och industriändamål. Dessutom vill 

styrelsen i yttrandet erinra om att det här området ofta används i olika 

utbildningssammanhang. 

Styrelsen beslöt att uppdra åt Christer Neideman att lämna in ett yttrande i enlighet 

med förslaget och med lämnade kompletteringar. 

B/ Christer Neideman föredrog inbjudan till samråd om förändring av verksamheten 

på fastigheten Yngsjö 315:128 vid Slättnes väg i Nyehusen, som innebär att befintlig 

kiosk byggs om för bostadsändamål. 

Styrelsen beslöt att säga ja till förslaget. 

C/ Christer Neideman redogjorde för inbjudan till kommunalt samråd kring föreslagen 

bebyggelseplanering på fastigheten Hammarslund 10:1, som styrelsen tidigare 

behandlat och ställt sig positiv till. 

Styrelsen beslöt att säga ja till förslaget. 

D/Christer Neideman presenterade inbjudan till kommunalt plansamråd för 

fastigheterna Ripa 15:2 m fl. Planprogrammet innebär att tallskogen runt det före 

detta militärflygfältet i Ripa exploateras för bebyggelse med så kallade hästgårdar 

m.m. Styrelsen ansåg att det i detta fall är rimligt att använda skogsmarken för denna 

typ av bebyggelse, eftersom det är fråga om en ganska ung skog, som ännu inte 

hunnit få några högre naturvärden. Däremot är de öppna sandmarkerna (sånnarna) t 

ex det gamla flygfältet mycket värdefulla naturmiljöer ur både botanisk, zoologisk och 

landskapsbildsynpunkt. 

Enligt planerna har de nya markägarna tänkt sig en kraftig exploatering med 33 

”hästgårdar”, ett ridhus med stallar, en stugby och en affär/servering. Styrelsen 



menade att det är viktigt att hästhagarna blir så stora att vegetationen/betet överlever 

trots hästarnas tramp. Rasthagarna måste alltså vara väl tilltagna annars kommer de 

bara att bestå av upptrampad sand. I så fall blir man också helt beroende av 

”importerat” foder vilket på lång sikt kommer att innebära en näringstillförsel 

/övergödning, som helt kommer att förändra marken och områdets vegetation samt 

kan påverka grundvattnet. 

Styrelsen ansåg därför att planprogrammets föreslag om att antalet hästgårdar 

begränsas till 10-15 stycken är mycket starkt befogat. Styrelsen höll också med om 

att skogsbrynen runt flygfältet bör undantas från bebyggelse. 

Styrelsen beslöt att uppdra åt Christer Neideman att utifrån denna diskussion utforma 

att remissvar kring planerna för det f.d. flygfältet i Ripa. 

E/ Christer Neideman presenterade det framtagna förslaget till lokala miljömål för 

Kristianstads kommun med remisstid till den 10/11 2007 och för den inbjudan till ett 

seminarium kring remissarbetet som genomförs på Krinova i Kristianstad onsdag 

20061011 och uppmanade alla intresserade att delta. 

Styrelsen beslöt att lämna remissvar på de lokala miljömålen vid nästa sammanträde. 

 

§ 79. Diskuterades återstående aktiviteter i höstens program. 
 
§ 80. Åsa Jakobsson meddelade att det från serbiska föreningen kommit fram 
intresse för att delta i någon av kretsens aktiviteter. 
Styrelsen beslöt att uppdra åt Agnetha Björklund att ta kontakt med serbiska 
föreningen och åt Åsa Jakobsson att ta kontakt med Somaliska kulturföreningen och 
ta reda på resp. förenings önskemål i sammanhanget. 
 
§ 81. Styrelsen beslöt att nästa sammanträden blir måndag 20061030 hos Christer 
Neideman och onsdag 20061129 hos Åsa Jakobsson samt att programkommittén 
kallas till sammanträde onsdag 20061025 hos Christer Neideman. 
 
§ 82. Ordförande Christer Neideman tackade kvällens värdinna Jennie och förklarade 
sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: Evert Valfridsson  
Justeras: Christer Neideman 
 
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad 2006-08-23 hos Christer Neideman, Yngsjö.  

 
Närvarande: Christer Neideman, Karin Bergendahl, Agnetha Björklund, Åsa 
Jakobsson, Åsa Johnsson, Anders Sigfridsson, Yasmin Sjöholm, Jennie Svensson.  
 
§ 67. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat.  
 
§68. Föregående protokoll föredrogs och justerades.  
 
§ 69. Rapporter.  
•  Karin Bergendahl och Jennie Svensson rapporterade från riksstämman i Karlstad.  

•  Karin Bergendahl hade deltagit i fortbildning för närnaturguider och förklarade sig 

vara mycket nöjd med den. Ett 60-tal personer deltog.  

•  Agnetha Björklund hade deltagit i De vilda blommornas dag i Mosslunda 18 juni 

med 20 – 25 deltagare.  

•  Christer Neideman hade deltagit i floravandringen på Tosteberga ängar 6 juli som 

samlade ca 25 deltagare.  

•  Agnetha Björklund hade deltagit i floravandringen i Åhus 26 juli som samlade ca 15 

deltagare.  

•  Den 1/8 deltog Christer i ett möte om Östersjön på inbjudan av Christer Nylander 

(fp) med ca 30 deltagare.  

 
§ 70. Remisser.  
•  HS Kraft har planer på att bygga ca 20 vindkraftverk i skogen vid Maltesholm. 

Naturskyddsföreningen kommer att få tillfälle att yttra sig senare.  

•  Den 6/9 är det ett samrådsmöte om Åhus hamn på Hamnkontoret. Christer 

anmäler sig och Anders Sigfridsson till mötet.  

 
§ 71. Höstprogrammet.  
•  Den 29/8 startar studiecirkeln om matsvamp. Den är nu fulltecknad.  

•  Det ”vattenrika äventyret” den 3/9 kommer nog att samla få deltagare från 

Somaliska kulturföreningen, då informationen om detta inte spritts systematiskt i 

denna. Anders Sigfridsson erbjöd sig att hjälpa till vid exkursionen.  

•  Vi har inte fått någon information om ett förberedande möte inför Kulturnatten på 

Gamlegården den 9/9. Anders kontaktar Mevlida för att fråga om detta och om vi får 

låna tält, bord och stolar. Agnetha Björklund ställer upp fram till kl. 14, och om inte 

Evert Valfridsson kan, ställer Karin upp samma tid.  

•  Den 10/9 har vi en exkursion till plattgårdar. Samma dag har Regionmuseet 

svamputställning och där kommer Karin Bergendahl att medverka och presentera 

Naturskyddsföreningen.  

•  Den 30/9 visar Naturskyddsföreningen miljövänligt kaffe på Domus. Det beslöts att 

man också skulle visa miljövänligt te då.  

•  Christer har köpt in glas till Ekologisk vinprovning den 6/9, då det var viktigt att alla 

glas var likadana.  



 
§ 72. Övriga frågor.  
•  Information om ”Välkommen till Sveaskog” i Harasjömåla den 12 september. 

Anmälan kan ske på Sveaskogs hemsida.  

•  Agnetha Björklund och Åsa Johnsson anmäler sig till en kurs i föreningsteknik. 

Kursavgiften, 500 kr bekostas av kretsen.  

•  Information om Skogens dag i Torup.  

•  Jennie Svensson presenterar ett erbjudande från Naturbutiken att beställa tröjor 

med Naturskyddsföreningens logotyp på. Kretsen betalar hälften av priset för 

styrelsens medlemmar.  

 

§73. Nästa styrelsemöte äger rum 2006-09-27 hos Fredrik Ahlström.  
 
§ 74. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.  
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad 20060608 hos Christer Neideman, Yngsjö.  

 

Närvarande: Christer Neideman, Åsa Johnsson, Yasmin Sjöholm, Karin Bergendal, 
Anders Sigfridsson, Agnetha Björklund, Fredrik Ahlström, Jennie Svensson, Maria 
Molin och Evert Valfridsson.  
 
§ 57. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 58. Föregående protokoll föredrogs och justerades.  
 
§ 59. Rapporter.  
A/ Evert Valfridsson rapporterade från floravandringen i Hembygdsparken i 

Degeberga 200060529, som lockade ett 20-tal deltagare. Bl.a. fick man se ett 

bestånd av hybriden mellan vit- och gulsippa, svavelsippa, som växer i parken.  

B/ Christer Neideman rapporterade från grodexkursionen 20060601, som bl.a. 

förlades till trakten av Högaborg öster om Tomelilla, och hänvisade till den rapport 

som han skrivit och lämnat in.  

C/ Åsa Jakobsson rapporterade från det uppföljningsmöte kring ”Kulturell mångfald 

möter biologisk mångfald” som hölls hemma hos Anna Hadders, Regionmuseet, 

20060607. Åsa förmedlade bl.a. ett stort tack från Regionmuseet för SNF-kretsens 

insatser i integrationssatsningen. Ett viktigt konstaterande från utvärderingen var 

vikten av personliga kontakter mellan de deltagande föreningarna. Ytterligare en 

sammankomst för att fortsätta utvärderingen är bestämt till tisdag 20060822 kl. 18.00 

på Regionmuseet i Kristianstad.  

D/ Åsa Jakobsson meddelade vidare att Somaliska Kulturföreningen avser att bjuda 

in till grillfest på Norra Lingenäset på sensommaren i år.  

 
§ 60. Remisser och skrivelser.  
A/ Christer Neideman meddelade att kommunen har planer på att inrätta ett 

grundvattenråd för Kristianstadsslätten.  

Styrelsen beslöt att ställa sig positiv de här planerna och hoppades på att SNF-

kretsen får en plats i rådet.  

B/ Christer Neideman konstaterade att en reviderad version av översiktsplanen för 

Bromölla, ”Bo bra i Bromölla” nu skickats ut till berörda instanser.  

 
§ 61. Styrelsen fortsatte den ingående diskussionen kring och planeringen av 
programmet för hösten och vintern 2006. Dessutom diskuterades formatet för 
programmet. Styrelsen beslöt att hålla kvar vid det format med ett dubbelsidigt 
programblad i A 4 –format, som använts de senaste åren för höstens verksamhet.  
 
§ 62. Styrelsen diskuterade den kommande riksstämman med Svenska 
Naturskyddsföreningen.  
 
§ 63. Styrelsen diskuterade den i § 55 i protokollet från sammanträdet 20060516 
bordlagda frågan, där Karin Bergendal ansökt om bidrag från SNF-kretsen till del av 
kursavgiften på 1.000 kronor för en kurs för närnaturguider, som ska hållas vid Valla 



Folkhögskola i juli i år. Samtidigt konstateras att Studiefrämjandet i Östra Skåne 
beslutat bidra med 500 kronor till den här kursavgiften,  
Styrelsen beslöt att anslå 500 kronor för att täcka del av kursavgift för Karin 
Bergendal vid nämnda närnaturguideutbildning.  
 
§ 64. Diskuterades det material som framställts av SNF Riks inför höstens ”Handla 
miljövänligt”-vecka kring kaffe.  
Styrelsen beslöt att uppdra åt Yasmin Sjöholm att beställa hem material till kretsens 
aktiviteter kring handla miljövänligttemat i höst.  
 
§ 65. Styrelsen beslöt att nästa möte blir i samband med utskicket av 
höstprogrammet ställs i ordning måndag 20060814 kl. 19.00 på Högskolan samt att 
nästa sammanträde därefter blir onsdag 20060823.  
 
§ 66. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  
 
Vid protokollet: Evert Valfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande  
 
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad 20060405 hos Christer Neideman, Hammarslund.  

 
Närvarande: Christer Neideman, Fredrik Ahlström, Jennie Svensson, Anders 
Sigfridsson, Åsa Johnsson, Agneta Björklund, Karin Bergendal, Maria Molin och 
Evert Valfridsson.  
 
§ 32. Ordförande Christer Neideman hälsade speciellt de nyvalda 
styrelseledamöterna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 33. Förslaget till föredragningslista justerades och fastställdes.  
 
§ 34. Christer Neideman föredrog protokollet från konstituerande sammanträdet 
20060308.  
Styrelsen beslöt att godkänna protokollet och lägga detsamma till handlingarna.  
 
§ 35. Rapporter.  
A/ Fredrik Ahlström lämnade information från mötet kring Sveaskogs planer för en ca 

1.000 ha stor Ekopark kronoparkerna Boafall och Skärsnäs kring sjön Raslången, där 

en del ligger inom Kristianstads kommun. Merparten av området ska skötas men en 

del av området ska lämnas för fri utveckling. Sveaskog vill gärna ha hjälp av 

naturskyddsföreningen med den inventering, som man avser att göra i år.  

B/ Christer Neideman redogjorde för resultatet från senaste sammanträdet med 

Ivösjökommittén. Bl.a. konstaterades att Olofströms kommun beslutat lämna 

samarbetet, vilket gör att bara Kristianstads och Bromölla kommuner är kvar. Vidare 

har önskemål förts fram från fiskets sida om en ny djupkarta för sjön.  

C/ Karin Bergendal meddelade, att det f.n. finns fyra anmälningar till den planerade 

studiecirkeln växter.  

D/ Fredrik Ahlström meddelade, att endast tre deltagare anmält sig till Abiskoresan, 

vilket gör att resan inte blir av.  

E/ Evert Valfridsson rapporterade från senaste kretsrådet 20060312 i Lund.  

F/ Åsa Johnsson lämnade en rapport från invigningen av utställningen ”Får man grilla 

här”, som lockade mycket folk till stadsbiblioteket..  

G/ Evert Valfridsson rapporterade från föredraget kring signalarter med Erik Ederlöf 

20060216, som lockade ca 25 deltagare.  

H/ Evert Valfridsson lämnade en rapport från de båda trankvällarna i Pulken 

20060328 och 20060402, som sammanlagt lockade närmare 60 besökare. Dock 

gjorde årsmånen att antalet övernattande tranor som mest uppgick till knappt 500 st.  

I/ Agnetha Björklund redogjorde för senaste mötet med Somaliska Kulturföreningen 

20060326, där stora delar av de båda föreningarnas styrelser deltog och där man var 

överens om att fortsätta samarbetet. Vidare diskuterades sammankomsten på 

Lingenäset 20060507.  

 
§ 36. Diskuterades inkomna remisser.  



A/ Christer Neideman redogjorde för en begäran om samråd från Eolus Vind AB om 

företagets planer att förlägga ett vindkraftverk vid Nymö Norregård. Företaget har 

vidare begärt samråd kring en önskad lokalisering av fyra verk vid Isgrannatorp.  

Styrelsen beslöt att förorda det nordliga alternativet i företagets ansökan gällande 

Nymö Norregård och att förorda alternativ C vid Isgrannatorp.  

B/ Christer Neideman redogjorde för innehållet i ett kommunalt samråd kring 

planerna på att bebygga en ca 3.000 m2 stor tomt på en del av fastigheten Håstad 

5:3 utmed väg 2060/Arkelstorpsvägen mellan Balsby och Österslöv. Ärendet gäller 

en begäran om förhandsbesked med anledning av begärt byggnadslov. Förslaget 

innebär ett visst intrång i strandskyddet i det aktuella området vid Råbelövssjöns 

östra sida.  

Styrelsen beslöt att i princip säga ja till det upprättade planförslaget för området.  

 
§ 37. Diskuterades länsstämman lördag 20060422 i Malmö.  
Styrelsen beslöt att utse Karin Bergendal, Fredrik Ahlström, Jennie Svensson, Gerd 
Neideman och Anders Sigfridsson till kretsens ombud vid stämman.  
 
§ 38. Christer Neideman redogjorde för riksstämman i Karlstad 20060616-18.  
 
§ 39. Christer Neideman meddelade, att Bertil Helgesson accepterat att ställa upp 
som ledamot och sammankallande i kretsens valberedning inför 2007 års ordinarie 
stämma, där även Gerd Neideman och Ann Katrin Zimmer ingår.  
 
§ 40. Christer Neideman tog upp de visioner, som det kommunala bostadsbolaget, 
ABK, fört fram kring strandnära boende i anslutning till bl.a. Vattenriket. Vidare 
diskuterades vad kretsen ska göra beträffande ev. utfrågningar av de politiska 
partierna inför höstens val.  
Styrelsen beslöt att utse Fredrik Ahlström, sammankallande, Åsa Johnsson, Anders 
Sigfridsson, Christer Neideman och Agnetha Björklund att ta fram frågor att tillställas 
de politiska partierna i Kristianstads kommun inför valet söndag 20060917.  
 
§ 41. Evert Valfridsson redogjorde för arrangemanget Gröna Stöveln, som i Region 
Skånes regi genomförs på ett stort antal platser i Skåne söndag 20060924.  
Styrelsen beslöt att instämma i förslaget från floravårdsgruppen om att genomföra en 
trädvandring i Tivoliparken, dit Gröna Stöveln-arrangemanget förlagts i vårt område.  
 
§ 42. Evert Valfridsson redogjorde för ett förslag från Studiefrämjandet om att 
genomföra en fladdermusexkursion lördag 20060826 med Gösta Peper som guide.  
Styrelsen beslöt att ge programkommittén i uppdrag att jobba vidare med förslaget.  
 
§ 43. Anders Sigfridsson aktualiserade de planer kring Tivoliparken med 
omgivningar, som förts fram i bl.a. media den senaste tiden. Han var starkt kritisk mot 
ev. planer att anlägga en bro över till den s.k. Överstens ö.  
Styrelsen beslöt att bevaka den utställning i sammanhanget som är tänkt att komma 
under juni månad i år.  
 



§ 44. Christer Neideman tog upp den kommunala planeringen kring kusten, som 
pågår och uppmanade styrelsens ledamöter att via kommunens hemsida ta del av 
innehållet i de olika rapporter som finns och de resonemang som förs där.  
 
§ 45. Nästa sammanträde.  
Styrelsen beslöt att nästa sammanträde blir tisdag 20060516 hos Anders Sigfridsson, 
Åhus, och att programkommittén samlas onsdag 20060503 hos Karin Bergendal, 
Arkelstorp.  
 
Vid protokollet: Evert Valfridsson. 
Justeras: Christer Neideman 
 
  



Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 20060308 på Studiefrämjandet i 

Kristianstad.  

 
Närvarande: ChristerNeideman, Evert Valfridsson, Anders Sigfridsson, Charlotte 
Wigermo, Åsa Jakobsson, Åsa Johnsson, Jennie Svensson, Karin Bergendal, Maria 
Molin, Fredrik Ahlström, Agneta Björklund och Yasmin Sjöholm.  
 
§ 21. Ordförande Christer Neideman hälsade de nyvalda styrelseledamöterna 
välkomna till arbetet i styrelsen och förklarade det konstituerande sammanträdet 
öppnat.  
 
§ 22. Val till olika funktioner inom styrelsen.  
Styrelsen beslöt  
att till vice ordförande i styrelsen utse Fredrik Ahlström;  
att till sekreterare utse Evert Valfridsson;  
att till postmottagare utse Christer Neideman;  
att till ansvarig för medlemsregistret utse Charlotte Wigermo, samt  
att till utbildningsledare utse Karin Bergendal.  
 
§ 23. Val av programkommitté,  
Styrelsen beslöt att till ledamöter i programkommittén utse Christer Neideman, Evert 
Valfridsson, Åsa Johnsson, Jennie Svensson, Agnetha Björklund och Karin 
Bergendal.  
 
§ 24. Val av kontaktpersoner inom kretsen kring olika sakfrågor.  
Styrelsen beslöt att utse följande kontaktpersoner:  
Energi: Christer Neideman; Trafik: Christer Neideman och Evert Valfridsson; 
Jordbruk: Agnetha Björklund och Åsa Johnsson; Kulturlandskapet: Jennie Svensson 
och Åsa Jakobsson; Skog: Åsa Jakobsson och Evert Valfridsson; Handla miljövänligt: 
Åsa Johnsson och Fredrik Ahlström.  
 
§ 25. Expertråd.  
Styrelsen beslöt att inte utse det sedvanliga expertrådet eftersom vi under senare år 
knappast använt detta råd.  
 
§ 26. Ortsombud.  
Styrelsen beslöt att systemet med ortsombud ska vara kvar samt att följande 
ortsombud utses: Arkelstorp – Karin Bergendal; Fjälkinge - Kurt Andersson; Bromölla 
– Hans Berggren; Tollarp – Evert Valfridsson; Åhus – Anders Sigfridsson, samt att 
uppdra åt Fredrik Ahlström att fråga Christer Persson om han vill vara kvar som 
ortsombud för Degeberga.  
 
§ 27. Diskuterades en förfrågan från Regionmuseet och Anna Hadders om kretsens 
intresse att delta i ytterligare aktiviteter kring en satsning kallad ”naturmöten med 
invandrare”. Detta är en kampanj, som Naturvårdsverket avser att driva och som 
Regionmuseet som intressent avser att lämna ett anbud på.  
Styrelsen beslöt att ge Åsa Jakobsson i uppdrag att meddela Anna Hadders att SNF-
kretsen i Kristanstad är beredd att delta, när så blir aktuellt.  
 



§ 28. Christer Neideman föreslog att kretsen uppvaktar Christer Persson med en 
present som ett uppskattande bevis och tack för hans mångåriga insatser som bl.a. 
sekreterare i styrelsen men också som ansvarig för att föreningens hemsida på 
internet kom igång. Styrelsen beslöt att godkänna förslaget om en tackpresent till 
Christer Persson.  
 
§ 29. Presentation av namn på styrelsens ledamöter på föreningens hemsida på 
internet. Styrelsens ledamöter gav samtliga tillstånd till att namn, e-postadresser och 
telefonnummer läggs ut på föreningens hemsida.  
 
§ 30. Åsa Jakobsson påminde om sammanträffandet med Somaliska 
kulturföreningen den 26/3 2006 kl. 15.00 i deras föreningslokal på Ingelstadsgatan i 
Kristianstad och uppmanade alla att försöka vara med.  
 
§ 31. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  
Vid protokollet: Evert Valfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande.  
  



Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdag 20060308 på Studiefrämjandet i Östra Skåne, V. Storgatan 

51 D i Kristianstad.  

 
§1.  Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade ett 30-tal medlemmar välkomna 
och förklarade årsstämman öppnad.  
 
§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer.  
Årsstämman beslöt att välja Christer Neideman till ordförande för kvällens 
förhandlingar och Evert Valfridsson till sekreterare.  
 
§ 3. Val av protokolljusterare.  
Årsstämman beslöt att välja Ulf Jungbeck och Torgny Roosvall att justera stämmans 
protokoll.  
 
§ 4. Stämmans behöriga utlysande.  
Christer Neideman meddelade att kallelse till årsstämman ingick i det program, som 
skickades ut till alla medlemmar i slutet av januari 2006.  
Årsstämman beslöt att godkänna det sätt, på vilket kallelse skett.  
 
§ 5. Styrelsens årsberättelse.  
Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för 2005.  
Årsstämman beslöt att med tillägg av styrelsens sammanträdestillfällen godkänna 
årsberättelsen. Bilaga 1.  
 
§ 6. Kassören Charlotte Wigermo redogjorde för det ekonomiska resultatet för det 
gångna verksamhetsåret.  
Årsstämman beslöt att godkänna den ekonomiska redovisningen. Bilaga 2.  
 
§ 7. Torgny Roosvall föredrog revisorernas berättelse. Bilaga 3.  
Årsstämman beslöt att med instämmande i revisorernas förslag bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.  
 
§ 8. Val av ordförande.  
Årsstämman beslöt att till ordförande för 2006 omvälja Christer Neideman.  
 
§ 9. Val av kassör.  
Årsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för 2006 omvälja Charlotte 
Wigermo.  
 
§ 10. Val av styrelseledamöter. I tur att avgå är Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, 
Evert Valfridsson och Christer Persson. 
Årsstämman beslöt att till ledamöter i styrelsen fram till årsstämman 2008 utse Karin 
Bergendal, Åsa Jakobsson, Evert Valfridsson och Åsa Johnsson.  
 
§ 11. Fyllnadsval efter Anette Åberg.  
Årsstämman beslöt att till ledamot i styrelsen fram till årsstämman 2007 utse Jennie  
Svensson.  
 
§ 12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.  



Årsstämman beslöt att till revisorer fram till nästa årsstämma utse Torgny Roosvall 
och Kristina Öhman samt att till revisorssuppleanter för samma tid utse Sven Birkedal 
och Gert Tollgren.  
 
§ 13. Val av valberedning.  
Årsstämman beslöt att till valberedning utse Ann-Katrin Zimmer och Gerd Neideman.  
 
§ 14. Verksamhetsplan.  
Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2006.  
Årsstämman beslöt att fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2006.  
 
§ 15. Budget för 2006.  
Charlotte presenterade styrelsens förslag till budget för 2006.  
Årsstämman beslöt att godkänna förslaget till budget för 2006.  
 
§ 16. Avtackning.  
Christer Neideman framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna Christer 
Persson och Anette Åberg.  
 
§ 17. Ordförande Christer Neideman förklarade årsstämman avslutad.  
 
Vid protokollet: Evert Valfridsson  
Justeras: Christer Neideman, Ulf Jungbeck  och Torgny Roosvall  
 
  



Bilaga 2 
BALANSRÄKNING 2005  
TILLGÅNGAR  
Kassa 485,50  
Postgiro 3 585,18  
SE-banken 2 762,74  
LF-banken 94 507,76  
Summa tillgångar 101 341,18  
  
SKULDER OCH EGET KAPITAL  
Skulder  
Friden Sandbergs fond 2 761,51  
Ängs- och betesmarksfonden 11 867,60  
Kostnad grodor 2005 21 300,00  
Summa skulder 35 929,11  
Eget kapital  
Eget kapital 63 039,18  
Årets resultat 2 372,89  
Summa eget kapital 65 412,07  
Summa skulder och Eget kapital 101 341,18  
RESULTATRÄKNING 2005  
INKOMSTER  
Böcker 8 060,00  
Grodor 2005 47 800,00  
ÅPG Kärrnocka 2005 30 000,00  
Studiecirklar 2 285,00  
Medlemsavgifter 19 004,00  
Övriga ersättningar och intäkter 12 955,00  
Kommunala bidrag 4 000,00  
Räntor 1 181,44  
UTGIFTER  
Bokföringsprogram 1 313,00  
Inköp böcker 13 000,00  
Utgifter 4 870,00  
Grodor 2005 47 800,00  
Medlemsaktiviteter 2 286,50  
ÅPG Kärrnocka 2005 30 000,00  
Lokalhyra 1 500,00  
Kontorsmaterial 3 613,00  
Trycksaker 8 913,00  
Porto 9 289,05  
Postgiro, avgift samt porto 328,00 122 912.55  
Årets resultat ______________________ 2 372,89 _________  
Summa 125 285,44 125 285,44  
Charlotte Wigermo  
Kassör  
   
  



Bilaga 3 till protokoll fört vid årsstämma med Naturskyddsföreningen i Kristianstad  
2006-03-08.  
Revisionsberättelse  

Undertecknade revisorer i Naturskyddsföreningen i Kristianstad får härmed avlämna  
revisionsberättelse för tiden 1/1 2005 – 31/12 2005:  
Vi har granskat årsredovisningen och dagbok med verifikationer samt gjort 
nödvändiga  
granskningar.  
Vid revisionen har det framkommit att redovisningen skötts på ett betryggande sätt 
med  
väl förda bokningar och med noggranna underlag.  
Vi tillstyrker därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för ovannämnda period  
   
Kristianstad den 20 februari 2006  
   Kristina Öhman                                Torgny Roosvall  
  
Bilaga till protokoll fört vid årsstämma med Naturskyddsföreningen i Kristianstad  
2006-03-08  
BUDGET 2006  
Intäkter  
Medlemsavgifter 19 000  
Kommunala bidrag 4 000  
Studiecirklar 1 000  
Ränta 1 000  
Fältnocka 10 000  
Böcker 11 000  
SUMMA 46 000  
Utgifter  
Medlemsaktiviteter 4 000  
Lokalhyra 1 000  
Trycksaker 10 000  
Porto 11 000  
Avgift bank samt postgiro 1 000  
Fältnocka 10 000  
Böcker 9 000  
Övrigt 2 000  
SUMMA 48 000  
Budgeterat -2000  
resultat  
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad torsdag 20060227 hos Charlotte Wigermo, Kristianstad.  

 
Närvarande: Christer Neideman, Åsa Jakobsson, Evert Valfridsson, Charlotte 
Wigermo, Anders Sigfridsson, Yasmin Sjöholm, Fredrik Ahlström, Maria Mohlin och 
Agnetha Björklund.  
 
§ 13. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 14. Styrelsens ledamöter granskade protokollet från sammanträdet 20060126.  
Styrelsen beslöt att godkänna protokollet.  
 
§ 15. Rapporter.  
A/ Evert Valfridsson meddelade att vandringen med Nils Waldemarsson längs 

Skräbeån i Nymölla lockade totalt 36 deltagare. Bl.a. fick man se strömstarar och 

smådoppingar, havsörnar och duvhök, ett snatterandspar samt mer än 10 drygt 

tumshöga hästhovar.  

B/ Evert Valfridsson konstaterade att mötet 20060216 med arkeologen Björn Nilsson, 

”Ett fruset ögonblick”, samlade fem deltagare som fick en intressant skildring av unika 

fynd från grävningar i samband med utbyggnaden av E 22:an vid Årup utanför 

Bromölla.  

C/ Åsa Jakobsson lämnade en rapport från styrelsens möte med representanter från 

Somaliska Kulturföreningen i Kristianstad 20060226. Sju ledamöter från SNF-kretsen 

och fem från Somaliska föreningen deltog. Styrelsen var helt enig om den stora 

betydelse dessa kontakter har för SNF-kretsen.  

Styrelsen beslöt att ge Åsa Jakobsson i uppdrag att kontakta Somaliska 

Kulturföreningen i Kristianstad och föreslå att föreningarna träffas igen söndag 

20060326 kl. 15.00 i deras föreningslokal på Ingelstadsgatan.  

D/ Fredrik Ahlström redogjorde för planeringen inför Abiskoresan i sommar. Bl.a. 

konstaterade han att hittills endast två anmälningar kommit in men betonade också 

att föredraget i samband med årsmötet borde ge fler intresserade. Samtidigt menade 

han att det krävs minst fem deltagare för att det ska vara meningsfullt att genomföra 

resan i kretsens regi.  

E/ Evert Valfridsson meddelade att han medverkat vid två sammankomster med 

invandrare på kommunens integrationskontor och berättar om SNF-kretsen och om 

allemansrätten.  

 
§ 16. Diskuterades årsmötet onsdag 20060308.  
Christer Neideman presenterade förslaget till verksamhetsberättelse för 2005 och 
uppmanade berörda att snarast lämna in de bidrag som fattas.  
Kassör Charlotte Wigermo lämnade en redogörelse över det ekonomiska utfallet för 
2005. Det gångna verksamhetsåret gav ett överskott om 2 372,89 kr, vilket är ett 
bättre resultat än budget, där styrelsen räknade med ett underskott om 2000 kr. 
Ekonomin är således stabil även om överskotten inte är stort. Projekt som 
grodaktiviteter, åtgärdsprogrammen för kärrnocka och fältnocka har inneburit en hel 
del transaktioner. Bokförsäljning har gett goda inkomster.  



Anslaget från Kristianstad kommun var samma som för 2004 dvs. 4000 kr. Även 
intäkterna av medlemsavgifterna var oförändrade på 19 000 kr. Charlotte Wigermo 
presenterade också ett förslag till budget för 2006.  
Christer Neideman redovisade förslaget till verksamhetsplan för 2006.  
Styrelsen diskuterade ingående årsberättelserna och verksamhetsplanen. Bl.a. 
konstaterades behov att under våren ha en ordentlig diskussion kring kretsens 
verksamhet och dess inriktning m.m.  
Styrelsen beslöt att fastställa förslaget till verksamhetsberättelse för 2005. Bilaga 1.  
Styrelsen beslöt vidare att fastställa förslaget till ekonomisk redovisning för 
verksamhetsåret 2005 samt förslag till budget för 2006. Bilaga 2  
Styrelsens beslöt också att efter justeringar fastställa förslaget till verksamhetsplan 
för 2006. Bilaga 3.  
 
§ 17. Christer Neideman redogjorde för en inbjudan från Sveaskog, som har för 
avsikt att skapa en s.k. ekopark på delar av kronoparkerna Boafall- Skärsnäs utmed 
sjön Raslången. Som ett  
första steg i det arbetet vill man genomföra en biotopanalys/naturvärdesinventering  
under kommande vår-försommar. Sveaskog vill gärna etablera ett samarbete med 
SNF för att tillvarata den lokala kännedom och engagemang som förmodligen finns 
om det aktuella området. Ett första möte kring planerna genomförs måndag 
20060313.  Styrelsen beslöt att ge Fredrik Ahlström i uppdrag att försöka delta i 
informationsmötet.  
 
§ 18. Evert Valfridsson meddelade att SNF-kretsen fått en inbjudan till det första 
mötet inför 2006 års Kulturnatt på Gamlegårdsområdet i Kristianstad – bestämt till 
lördag 20060909 – som är förlagt till ABK:s Boservice på Gamlegården torsdag 
20060316.  
Styrelsen beslöt att ge Åsa Jakobsson i uppdrag att försöka delta i mötet 20060316.  
 
§ 19. Nästa sammanträde.  
Styrelsen beslöt att nästa sammanträde blir det konstituerande sammanträdet, som 
genomförs efter årsmötet 20060308 på Studiefrämjandet i Kristianstad.  
 
§ 20. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  
 
Vid protokollet: Evert Valfridsson 
Justeras: Christer Neideman 
 
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad torsdag 20060126 hos Åsa Jakobsson, Kristianstad.  

 
Närvarande: Christer Neideman, Åsa Jakobsson, Evert Valfridsson, Charlotte 
Wigermo, Karin Bergendal, Anders Sigfridsson.  
 
§ 1. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 2. Ekonomisk rapport.  
Kassör Charlotte Wigermo redogjorde för det aktuella ekonomiska läget och föreslog 
att inbetalningar till kretsen i fortsättningen sker på föreningens bankgirokonto.  
Styrelsen beslöt att kvitton äldre än 10 år kastas;  

att successivt övergå till bankgirokontot nr 5720-4299 men att plusgirot ska vara kvar 
året ut; samt  
att överlämna pengarna som kretsen fick, när SNF-kretsen tilldelades Kristianstads 
kommuns miljöpris, till Anders Hallengren som uppskattning för det stora och 
mångåriga arbete, som han lagt ned i grodgruppen, att användas till en planerad 
studieresa kring strandpadda på svenska västkusten.  
 
§ 3. Christer Neideman föredrog protokoll från föregående styrelsesammanträde. 
Vidare diskuterades kritiken från Karin Bergendal, som tycker att protokollet bl.a. 
innehåller onödigt preciserade namn- och adressuppgifter och undrar om protokollen 
även i fortsättningen ska presenteras på föreningens hemsida.  
Styrelsen beslöt att publicera justerade protokoll från styrelsens sammanträden även 

i fortsättningen på hemsidan och i fortsättningen justera och godkänna protokollen på 

det nästkommande sammanträdet.  

 
§ 4. Rapporter.  
A/ Åsa Jakobsson lämnade en rapport från ett möte med representanter för 

Somaliska Kulturföreningen i Kristianstad varvid bl.a. utbyttes erfarenheter om våra 

olika syner på naturbegreppet. Dessutom framförde hon Somaliska Kulturföreningens 

önskemål om att få träffa kretsstyrelsens ledamöter i föreningens lokal på 

Ingelstadsgatan och ev få till stånd ett kontinuerligt utbyte mellan föreningarna..  

Styrelsen beslöt att ge Åsa Jakobsson i uppdrag att kontakta Somaliska 

Kulturföreningen och föreslå att vi träffas endera söndagen den 26/2 eller 26/3.  

B/ Christer Neideman redogjorde för innehållet i senaste mötet inom 

Förvaltningsplanen för grågås och konstaterade bl.a. att det gångna årets 

verksamhet med ”gåsskrämmaren” Göran Frisk har fungerat bra. Samtidigt innebär 

det bl.a. en fortsatt satsning på s.k. gåsbetesåkrar i Hovby, Åsum och Näsum.  

C/ Christer Neideman presenterade en begäran från Hamnföreningen i Tosteberga 

om att få förstöra ägg i skarvkolonin på den skyddade Lägerholmen . Styrelsens 

diskussion mynnar ut i att vi säger nej till den begärda åtgärden, med hänvisning till 

gällande bestämmelser om förbud mot förföljelse under häckningstid.  

D/ Evert Valfridsson berättade att örndagen i Tosteberga hamn söndag 20060122 

trots det ganska kärva vintervädret lockade hundratalet besökare och att bl.a. ca 20 

havsörnar och en kungsörn kunde avnjutas.  



E/ Christer Neideman meddelade att ca 70 personer slöt upp vid Badhuset till den 

traditionella vandringen annandag jul 2005.  

F/ Karin Bergendal lämnade en rapport från Naturskyddsföreningens nationella kurs 

om tätortsnära skog som hölls i samband med höstkonferensen 2005.  

G/ Evert Valfridsson redogjorde för det aktuella läget i projektet ”Kulturell mångfald 

möter biologisk mångfald” som i fortsättningen kommer att gå under namnet ”Får 

man grilla här”. Detta är också namnet på den utställning kring integrationsprojektet 

innehållande bl.a. en lista över de många arrangemang, som kommer att genomföras 

under innevarande vår och sommar av medverkande föreningar. Utställningen på 

centralbiblioteket kommer att invigas lördagen 20060318 kl. 12 – 15.  

Dessutom konstaterade han att den redovisning av hur mycket SNF-kretsen deltagit i 

projektet med råge överstiger de åtagna 40 timmarna. Han berättade även att bl.a. 

Naturvårdsverkets tidning Miljöaktuellt uppmärksammat projektet, som genom den 

iordningställda utställningen kommer att turnera i såväl Skåne som övriga landet.  

 
§ 5.  
Christer Neideman presenterade ett förslag till verksamhetsberättelsen för 2005 och 
kommenterade de kompletteringar som ska göras.  
Styrelsen beslöt att fastställa årsberättelsen vid nästa sammanträde .  

 
§ 6. Remisser.  
A/ Christer Neideman redogjorde för ett förslag till yttrande kring översiktsplanen för 

Bromölla. Bilaga 1.  

Styrelsen beslöt att fastställa yttrandet kring översiktsplanen för Bromölla.  

B/ Christer Neideman redogjorde för ett förslag till yttrande över förslag till 

skötselplan för Tosteberga ängar, som Torgny Roosvall och floravårdsgruppen 

arbetat fram. Bilaga 2.  

Styrelsen beslöt att fastställa det presenterade yttrandet.  

C/ Christer Neideman redogjorde för ett s.k. plansamråd kring kommunens avsikter 

beträffande fastigheten Yngsjö 7:4, som ligger norr om Furuboda kursgård och 

omedelbart norr om fastigheten Yngsjö 7:425, ett ärende som kretsen tidigare 

diskuterat och yttrat sig över.  

Styrelsen beslöt att utan åtgärder lägga ärendet till handlingarna.  

D/ Christer Neideman presenterade ett förslag till skötselplan för Håslövs ängar, som 

bl.a. innebär att områdets ska öppnas genom att ta bort den allra största del av 

träden och buskarna, öka betestrycket och vidta åtgärder för att skapa mer 

långvariga vattensamlingar på delar av ängarna. Vid den följande diskussionen var 

styrelsens ledamöter eniga om att säga ja till röjning av sly men att den gamla 

dungen i nordvästra delarna av området ska vara kvar till största delen. I övrigt fanns 

inga invändningar.  

Styrelsen beslöt att ge Christer Neideman i uppdrag att utforma svaret på förslaget till 

skötselplan för Håslövs ängar.  

 
§ 7. Christer Neideman redogjorde för ett projekt under 2007 med åtgärder för att 
förbättra åtkomligheten för handikappade till besöksplatserna inom Vattenriket. Bl.a. 



önskas i sammanhanget att Naturskyddsföreningen i Kristianstad medverkar med 
guidade aktiviteter vid två tillfällen på Ekenabben och Lingenäsen. Totalt innebär 
åtagandet att SNF-kretsen deltar med personella insatser under 24 timmar. 
Floravårdsgruppen har behandlat ärendet och föreslår att vi ställer upp enligt 
önskemålet.  
Styrelsen beslöt att instämma i Floravårdsgruppens förslag.  
 
§ 8. Åsa Jakobsson berättade om Region Skånes pågående arbete med att skapa 
Fulltofta Naturcentrum, som bl.a. kommer att innehålla olika utställningar kring de 
spår, som finns från det som varit.  
Styrelsen beslöt att ge Christer Neideman i uppdrag att bidra med informationstext till 
Fulltofta Naturcentrum om såväl det skånska storkprojektet i allmänhet som om det 
nya hägnet i Fulltofta.  
 
§ 9. Evert Valfridsson meddelade att årsmötet med Studiefrämjandet i Östra Skåne 
genomförs torsdag 20060316 och att SNF-kretsen tillsammans med övriga SNF-
kretsar inom dess verksamhetsområdet har rätt att representera med sammanlagt 
fem röstberättigade ombud.  
Styrelsen beslöt att till ombud vid årsmötet 2006 med Studiefrämjandet i Östra Skåne 
utse Evert Valfridsson, Karin Bergendal och Anders Sigfridsson.  
 
§ 10. Evert Valfridsson redogjorde för förslag från styrelsen i Naturskyddsföreningen i 
Skåne till 2006 års länsstämma att ändra en del punkter i gällande stadgar. 
Ändringen innebär i huvudsak, att kretsrådet ges i uppdrag att nominera tre 
ledamöter till valberedningen, som sedan väljs vid länsstämman. Vidare föreslås att 
det nuvarande systemet med expertråd inom Naturskyddsförening i Skåne upphör.  
Styrelsen beslöt att instämma i den föreslagna ändringen av stadgarna för 
Naturskyddsföreningen i Skåne.  
 
§ 11. Nästa sammanträde.  
Styrelsen beslöt att nästa sammanträde hålls måndag 27/2 2006 hos Charlotte 
Wigermo, Kristianstad.  
 
§.12. Avslutning.  
Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  
 
Justeras: Christer Neideman 
Vid protokollet: Evert Valfridsson  
 
  
 
 


