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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad, tisdag 2007-11-13. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Jakobsson, Åsa Johnsson, 
Hanna Lindahl, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Evert Valfridsson samt 
valberedningen, bestående av Bertil Helgesson, Gösta Peper och Inge Åberg.  
 
§ 50. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 51. Föregående protokoll justerades. 
 

§ 52. Rapporter. 

• Torsdag 11 oktober. Föredrag ”Europeiska kulturlandskap”: Ca 20 deltagare. 

Intressant. 

• Söndagen 14 oktober. Vandring Levrasjön runt: Genomfördes trots problem. 

• Onsdag 7 november. Föredrag ”Fågelinfluensan”, samarrangemang med 

Högskolan: 13 deltagare. Pedagogisk skildring av ett svårt problem 

• Kretsrådet i Helsingborg: Representanter från de kretsar som brukar vara 

representerade. Vi representerades av Karin Bergendal. Innehöll erfarenhetsutbyte, 

rapporter från arbetsgrupper, information om Naturnatten den 5 – 6 juni. 

• Möte med Ivösjökommittén 24 oktober: Sam Skällberg presenterades som ny 

ledamot för Kristianstads kommun. Djupkarta över Ivösjön kommer att tryckas. Extra 

syrgasmätningar gjorda – I stort sett bra förhållanden, men problem i djuphålan 

utanför Bäckaskog. Man har inte kunnat påvisa påverkan från Åsens 

avfallsanläggning på Axeltorpsviken. 

• Möte om väg E22 i Tollarp12 november: Stor majoritet för att bygga motorväg -men 

inget konkret 

• Anna Hadders har sökt medel för utflykter med SFI under 2008. Hon hoppas att 

Naturskyddsföreningen vill medverka. 

§ 53. Diskussion med valberedningen.  

Diskussionen kom bl.a. att handla om styrelsens mötesformer, t.ex. tidsdisciplin och 

programpunkternas nivå (krav på förkunskaper). Det uttalades att vi måste hjälpa 

valberedningen med förslag på kandidater till styrelseledamöter. 

 
§ 54. Vår- och sommarprogrammet 2008.  
Programmet bör vara färdigt den 25 november, så att det kan komma med i 
Studiefrämjandets program för våren 2008. 
 
§ 55. Remisser. 
• Utvidgning av Verkeåreservatet: Christer sänder styrelsens synpunkter på den 

bristfälliga redovisningen av ändringen av reservatsgränsen, behandlingen av 

ringbarkade träd och markering av vandringsleder. 

• Förslag till revidering av skötselplanen för Gropahålets naturreservat: Man föreslår 

att vegetation ska tas bort på vissa ytor för att gynna fältpiplärka och vissa insekter. 

Då bör det sättas upp anslag som förklarar varför detta görs, så att besökare inte 



uppfattar dessa åtgärder som obegriplig förstörelse. 

• Ny kraftledning Rinkaby – Kristianstad N: Inga synpunkter. 

 
§ 56. Övriga frågor. 
• Styrelsen beslöt att för närvarande inte anta erbjudandet från 

Naturskyddsföreningen Skåne om hjälp med hemsidans utformning. 

• ”Utskicksmöte” för styrelsen äger rum onsdag 16 januari kl. 19.00 på högskolan. 

• Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdag 29 januari kl.18.30 på 

Studiefrämjandet. Karin erbjöd sig att ordna kakor. 

 
§ 57. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 
   
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

hos Christer Neideman, Hammarslund, måndag 2007-10-08.  

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Jakobsson, Åsa Johnsson, 
Hanna Lindahl, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Evert Valfridsson.  
 
§ 42. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 43. Diskuterades vem vi skulle anlita för att göra om hemsidan och vad det skulle få 
kosta. Styrelsen beslöt att leta bland sina bekanta efter någon som var kunnig och 
villig att göra om hemsidan, och att det kunde få kosta upp till några tusen kronor. 
 
§ 44. Föregående protokoll justerades. 
 
§ 45. Styrelsens arbetssätt diskuterades. Diskuterades att eventuellt minska 
styrelsen från 12 till 10 personer och att en arbetsgrupp för utformning av remissvar 
skulle bildas. Beslut: Första ordinarie styrelsemötet efter årsmötet skall innehålla 
introduktion för nya styrelsemedlemmar. 
Telefonnummer och e-postadresser för ledamöterna i valberedningen skall stå på 
kretsens hemsida. Christer frågar ledamöterna om de accepterar detta. 
Arbetsgrupp för utformning av remissvar utsågs: Agnetha Björklund, Christer 
Neideman och Anders Sigfridsson. 
 
§46 Rapporter. 

 Onsdag 22 augusti. Berättarafton om naturens väsen: 13 personer deltog. Trevligt. 

 Fredag 24 augusti. Fladdermusexkursion: Ca 10 personer deltog. 

Studiecirkel om matsvamp: 13 deltagare. Hög närvaro. Flyter bra. 

 Söndag 2 september. Gröna stövelns dag i Tivoliparken: 9 deltagare. Något måste 

göras för att locka fler. 

 Söndag 9 september. Flyttfågelskådning vid Frisebodastranden: 5 deltagare. 

 Lördag 15 september. Geologins dag – Visning av Hägghults stenbrott och Kullaro 

form och inredning: 6 deltagare. Mycket nöjda. 

 Söndag 23 september. Svampexkursion: Ca 20 deltagare trots konkurrens med 

annan svampexkursion samtidigt. Givande. 

 Onsdag 27 september. Föredrag om klimat- och hållbarhetsfrågor: Flyttat till 

 onsdag 28 november. Miljövänliga veckan: Ekologisk vinprovning fredag 5 

oktober: 12 deltagare. 

 Exkursioner med SFI: Lite olika intryck. Ger knappast nya medlemmar, men det är 

inte fel att vi fortsätter att deltaga. 

 Vindkraftseminarium den 18 september: Syftet var att starta en dialog med 

allmänheten om arbetet med en vindkraftplan för kommunen, som skulle antas i 

maj. Kommunens konsult Mellanrum redogjorde för förslag till riktlinjer för 

lokalisering av vindkraftverk, som bl.a. innebar att ”visuellt känsliga miljöer” t.ex. 

områden med stark vildmarksprägel inte skulle få vindkraftverk. Ornitologiskt 

känsliga områden visade sig till stor del sammanfalla med visuellt känsliga miljöer. 



 Samrådsgrupp för Kristianstads vattenrike den 1 oktober: Politikerna kräver 

redovisning av detaljer om naturumet, för att man befarar höga kostnader. 

Seminarium i Åhus om havsmiljö: Intressanta föreläsningar. 

 Grundvattenrådet den 8 oktober: Man vill mäta grundvattennivåer och halterna av 

nitrat och bekämpningsmedel. I norra delen av kommunen tar man redan ut lika 

mycket grundvatten som bildas. 

 
§ 47. Programmet i fortsättningen. 
Söndag 14 oktober. Vandring Levrasjön runt: Lars Jonsson behöver hjälp pga 
dubbelbokning. 
Karin Bergendal och Agnetha Björklund deltar i Studiefrämjandets 
programplaneringsmöte den 5 november. 
 
§ 48. Programkommittén sammanträder hos Christer Neideman måndagen den 
22/10. Nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 13/11 på Studiefrämjandet. 
 
§ 49. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid sammanträde för styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Åsa Johnsson, Kristianstad, tisdag 2007-08-21.  

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Jakobsson, Åsa Johnsson, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Evert Valfridsson. 
 
§ 36. Föregående protokoll godkändes och justerades.  
 

§ 37. Rapporter. 

A) Karin rapporterade från rikskonferensen i Luleå: Temat för 

konferensen 

var Rädda planeten. 

B) Christer rapporterade från Kristianstads vattenrikes tankesmedja om 

sandmarker den 16 ? 17/8: En möjlighet som nu öppnas för att få 

skyddsvärda marker att skötas på rätt sätt är att ingå 

naturvårdsavtal. I 

Åhus flyttade man härom året vegetation med skyddsvärda arter från 

platsen 

där Åhus Bowling nu har byggnad och parkeringsplatser till området för 

golfklubbens utvidgning. Detta verkar ha lyckats. Intill Horna 

idrottsplats har man i år sått bovete för att efterlikna gammaldags 

åkerbruk på sandiga odlingsmarker. 

C) Klimatutställningen vid Domus 26 maj ? början av juni: Man 

presenterade 

idéer om biogas, energisparande m.m. 

D) Utflykt till Fulltofta söndagen den 3/6: Ca 10 deltagare. Bl.a. 

besöktes det stora storkhägnet och Naturcentrum. 

E) Floravandring vid Torsebro Krutbruk torsdagen den 7/6: Minst 15 

deltagare. Någon raritet hittades. 

F) Floravandring i Åhus onsdagen den 13/6: Ca 25 deltagare. Området 

längs 

Flötövägen som plöjdes 2005 var vackert nu med mycket blommande 

blåeld. 

G) De vilda blommornas dag i Mosslunda söndagen den 17/6: Ca 30 deltagare 

och mycket blommande orkideer. 

H) Floravandring vid Rinkaby 26 juni: Bl.a. sågs flera arter pyrola och 

ryl. 

I) Floravandring vid Vittskövle driva: 12 juli 

J) Floravandring vid Forsakar 23 juli : Leddes av Kent Ljungberg. (Vid en 

avstickare till Äspet sågs knärot.) 

K) Floravandring till Lillö 8 augusti: Ovanligt artfattigt. Svårgånget 

p.g.a. översvämning. 

L) Botanikcirkeln avslutad. Har varit trevlig. 

M) Hemsidegruppens förslag till ny hemsida visades på Åsas dator. 



Förslaget är dock inte färdigt. Vi måste hitta någon som kan göra 

hemsidan.  

 

§ 38. Remisser. 

A) Landöns camping (synpunkter senast den 21/9): Vi beslutade att avstyrka 

byggandet av den norra av de två badbryggor som föreslås, då fågelhäckningar 

omöjliggörs i området där den skulle byggas, om många människor rör sig där. 

B) Bröderna Pettersons Återvinning i Karpalund (synpunkter senast den 

24/8): Vi beslutade att yrka att tillfart för allmänheten till Karpalundsdammarna 

garanteras. 

C) Naturum i Helge å (synpunkter senast den 24/8): Tillstyrkes. 

D) Kristianstads Arena (synpunkter senast den 31/8): Vi beslutade att yrka 

att man offrar så lite av skogen som möjligt. Vi tillstyrker anläggandet 

av den gångväg genom området som utgör en förlängning av Sjöcronas 

Gata. 

E) Kustplanen (synpunkter senast den 7/9): Vi tycker det är bra att man 

beaktar riskerna för översvämning och erosion när man tillåter ny 

bebyggelse. Vi tycker det är dåligt att planen innebär att naturtomter i 

hög grad försvinner. Vi beslutade att yrka att: Inom A-områden högst en 

1/8 av tomtytan får bebyggas, och högsta tillåtna byggnadsyta på tomten 

är 180 m2 . Inom B-områden högst 1/10 av tomtytan får bebyggas, och högsta 

tillåtna byggnadsyta på tomten är150 m2. Dessa yrkanden motiveras av att 

vi vill begränsa omvandligen av naturtomter, där skyddsvärda arter kan 

existera, till vanliga trädgårdstomter. För C-områden tillstyrks 

förslaget.  

 

§ 39. Höstprogrammet. 

A) Förslag om att vi på vår hemsida upplyser om Studiefrämjandets 

föreläsningar i höst om klimatpåverkan. 

B) Studiecirkeln om matsvamp är nu fulltecknad. 

C) Miljövänliga veckan: Diskuterades eventuellt stånd på torget under 

långlördagen 29/9  

 
§ 40. Nästa styrelsesammanträde bestämdes till måndagen den 24/9 kl 18.30  
 
§ 41. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid sammanträde för styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Christer Neideman, Glansabovägen 23, onsdag 2007-05-23. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Johnsson, Lars Jonsson, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Evert Valfridsson och Charlotte Wigermo. 
 
§ 28. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 29. Protokollet från föregående möte föredrogs och justerades. 
 
§ 30. Rapporter. 
A) Transkådning vid Pulken onsdagarna d. 28/3 och 4/4: Som mest var antalet 

deltagare 35 – 40 personer och antalet tranor ca 700. 

B) Studiecirkel i botanik med start torsdagen d. 3/5: 5 deltagare. 

C) Floravandring i Maltesholm tisdagen d. 15/5: Ca 30 deltagare. Bra väder. Bl.a. 

sågs vårflenört (ett exemplar). 

D) Långexkursion till Öland torsdagen d. 17/5 – söndagen d.20/5: 7 deltagare, som 

fick plats i en minibuss. Vädret var vackert. Våren var ovanligt långt kommen, t.ex. 

var våradonisen i Arontorp nästan överblommad. Inkvarteringen var på Kastlösa 

stiftsgård. Givetvis sågs många fåglar, t.ex. mindre sångsvan, ängshök, biätare (två 

stycken) och tereksnäppa. Sammanlagt sågs 115 fågelarter och 10 orkidearter. 

Resan gav ett överskott på 175 kr, som styrelsen beslöt att skänka till Storkprojektet. 

E) Utflykter med SFI: Naturskyddsföreningen har hittills deltagit med representanter i 

två av dem: Den 11/5 till Fulltofta och den 15/5 till Ales stenar. Man har då informerat 

om Naturskyddsföreningen och allemansrätten. 

F) Naturskyddsföreningens länsstämma i Fulltofta: Ca 75 personer var med på 

stämman. Kristianstadskretsen deltog med tre av sina fem ombud: Agnetha 

Björklund, Hanna Lindahl och Anders Sigfridsson. 

G) Ett grundvattenråd för Kristianstadsslätten har bildats där kretsen är 

representerad. 

H) Ett nätverk för närnaturguider har bildats. 

 
§ 31. Remisser. 
Inga remisser har inkommit. 
 
§ 32.Höstprogrammet. 
Kan nämnas att styrelsen beslöt att föreningen inte medverkar på det stora 
internationella scoutlägret och Kulturdagen i år. Styrelsen beslöt också att Annandag 
jul-promenaden i år äger rum i Åhus. 
Förslag kom om att ordna en föreläsning om läkemedels spridning i miljön t.ex. med 
avloppsvattnet. Åsa Johnsson kontaktar Mona Wall för att få tips om föreläsare. 
I övrigt, se programförslaget. 
 
§ 33. 
Övriga frågor. 
A) Medverkan i floraväkteri: Följande anmälde intresse att delta: Karin Bergendal, 

Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman och Evert Valfridsson. 



Dessutom kan ytterligare intresserade anmäla sig till Kjell-Arne Olsson eller Torgny 

Rosvall. 

B) Karin Bergendal åker som ombud till Studiefrämjandets årsmöte i Breanäs. 

C) Möte för att arbeta med programutskick bestämdes till onsdagen d. 15/8 kl. 19.00 

på Högskolan. 

 
§ 34. Nästa styrelsesammanträde bestämdes till tisdagen d. 21/8 kl. 18.30 hos Åsa 
Johnsson. 
 
§ 35. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare  
Justeras: Christer Neideman, ordförande  
  



Protokoll fört vid sammanträde för styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Åsa Johnsson, Kristianstad, tisdag 2007-08-21.  

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Jakobsson, Åsa Johnsson, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Evert Valfridsson. 
 
§ 36. Föregående protokoll godkändes och justerades.  
 

§ 37. Rapporter. 

A) Karin rapporterade från rikskonferensen i Luleå: Temat för konferensen var Rädda 

planeten. 

B) Christer rapporterade från Kristianstads vattenrikes tankesmedja om sandmarker 

den 16 ? 17/8: En möjlighet som nu öppnas för att få skyddsvärda marker att skötas 

på rätt sätt är att ingå naturvårdsavtal. I Åhus flyttade man härom året vegetation 

med skyddsvärda arter från platsen där Åhus Bowling nu har byggnad och 

parkeringsplatser till området för golfklubbens utvidgning. Detta verkar ha lyckats. 

Intill Horna idrottsplats har man i år sått bovete för att efterlikna gammaldags 

åkerbruk på sandiga odlingsmarker. 

C) Klimatutställningen vid Domus 26 maj ? början av juni: Man 

presenterade idéer om biogas, energisparande m.m. 

D) Utflykt till Fulltofta söndagen den 3/6: Ca 10 deltagare. Bl.a. besöktes det stora 

storkhägnet och Naturcentrum. 

E) Floravandring vid Torsebro Krutbruk torsdagen den 7/6: Minst 15 deltagare. 

Någon raritet hittades. 

F) Floravandring i Åhus onsdagen den 13/6: Ca 25 deltagare. Området längs 

Flötövägen som plöjdes 2005 var vackert nu med mycket blommande blåeld. 

G) De vilda blommornas dag i Mosslunda söndagen den 17/6: Ca 30 deltagare och 

mycket blommande orkideer. 

H) Floravandring vid Rinkaby 26 juni: Bl.a. sågs flera arter pyrola och ryl. 

I) Floravandring vid Vittskövle driva: 12 juli 

J) Floravandring vid Forsakar 23 juli : Leddes av Kent Ljungberg. (Vid en avstickare 

till Äspet sågs knärot.) 

K) Floravandring till Lillö 8 augusti: Ovanligt artfattigt. Svårgånget p.g.a. 

översvämning. 

L) Botanikcirkeln avslutad. Har varit trevlig. 

M) Hemsidegruppens förslag till ny hemsida visades på Åsas dator. Förslaget är 

dock inte färdigt. Vi måste hitta någon som kan göra hemsidan.  

 

§ 38. 

Remisser. 

A) Landöns camping (synpunkter senast den 21/9): Vi beslutade att avstyrka 

byggandet av den norra av de två badbryggor som föreslås, då fågelhäckningar 

omöjliggörs i området där den skulle byggas, om många människor rör sig där. 

B) Bröderna Pettersons Återvinning i Karpalund (synpunkter senast den 24/8): Vi 



beslutade att yrka att tillfart för allmänheten till Karpalundsdammarna garanteras. 

C) Naturum i Helge å (synpunkter senast den 24/8): Tillstyrkes. 

D) Kristianstads Arena (synpunkter senast den 31/8): Vi beslutade att yrka 

att man offrar så lite av skogen som möjligt. Vi tillstyrker anläggandet av den 

gångväg genom området som utgör en förlängning av Sjöcronas Gata. 

E) Kustplanen (synpunkter senast den 7/9): Vi tycker det är bra att man beaktar 

riskerna för översvämning och erosion när man tillåter ny bebyggelse. Vi tycker det är 

dåligt att planen innebär att naturtomter i hög grad försvinner. Vi beslutade att yrka 

att: Inom A-områden högst en 1/8 av tomtytan får bebyggas, och högsta tillåtna 

byggnadsyta på tomten är 180 m2 . Inom B-områden högst 1/10 av tomtytan får 

bebyggas, och högsta tillåtna byggnadsyta på tomten är150 m2. Dessa yrkanden 

motiveras av att vi vill begränsa omvandligen av naturtomter, där skyddsvärda arter 

kan existera, till vanliga trädgårdstomter. För C-områden tillstyrks förslaget.  

 

§ 39. Höstprogrammet. 

A) Förslag om att vi på vår hemsida upplyser om Studiefrämjandets föreläsningar i 

höst om klimatpåverkan. 

B) Studiecirkeln om matsvamp är nu fulltecknad. 

C) Miljövänliga veckan: Diskuterades eventuellt stånd på torget under 

 långlördagen 29/9  

 
§ 40. Nästa styrelsesammanträde bestämdes till måndagen den 24/9 kl 18.30  
 
§ 41. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 2007-03-07 på Studiefrämjandet i 

Kristianstad. 

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Johnsson, Lars Jonsson, 
Hanna Lindahl, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, och Charlotte Wigermo. 
 
§ 1. Ordförande Christer Neideman hälsade de nyvalda styrelseledamöterna 
välkomna till arbetet i styrelsen och förklarade det konstituerande sammanträdet 
öppnat. 
 
§ 2. Val till olika funktioner inom styrelsen. 
Styrelsen beslöt att till  
vice ordförande i styrelsen utse Fredrik Ahlström 
sekreterare utse Anders Sigfridsson 
postmottagare utse Christer Neideman 
ansvarig för medlemsregistret utse Agnetha Björklund 
utbildningsledare utse Karin Bergendal 
 
§ 3. Val av programkommitté. 
Styrelsen beslöt att till ledamöter i programkommittén utse Karin Bergendal, Lars 
Jonsson, Hanna Lindahl, Christer Neideman, Anders Sigfridsson och Evert 
Valfridsson. 
 
§ 4. Val av kontaktpersoner inom kretsen för vissa frågor. 
Styrelsen beslöt att utse följande kontaktpersoner för 
Energi: Christer Neideman 
Trafik: Christer Neideman och Evert Valfridsson 
Jordbruk: Agnetha Björklund och Åsa Johnsson 
Kulturlandskapet: Åsa Jakobsson och Jennie Svensson 
Skog: Åsa Jakobsson och Evert Valfridsson 
Handla miljövänligt: Fredrik Ahlström och Åsa Johnsson 
Studiefrämjandet: Karin Bergendal och CharlotteWigermo 
 
§ 5. Styrelsen beslöt att inte utse ortsombud. 
 
§ 6. Följande styrelseledamöter var villiga att låta ange sin e-postadress i 
Naturskyddsföreningens program: Agnetha Björklund, Åsa Johnsson, Lars Jonsson, 
Hanna Lindahl, Christer Neideman och Charlotte Wigermo. 
 
§ 7. 
Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat.  
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdag 2007-03-07 på Studiefrämjandet i Östra Skåne, V. 

Storgatan 51 D i Kristianstad. 

 
§ 1. Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade ca 30 medlemmar välkomna 
och förklarade årsstämman öppnad. 
 
§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer. 
Kretsstämman beslöt att välja Christer Neideman till ordförande för kvällens 
förhandlingar och Anders Sigfridsson till sekreterare. 
 
§ 3. Val av protokolljusterare. 
Kretsstämman beslöt att välja Ulf Jungbeck och Gösta Peper att justera stämmans 
protokoll. 
 
§ 4. Stämmans behöriga utlysande. 
Christer Neideman meddelade att kallelse till kretsstämman ingick i det program som 
skickades ut till alla medlemmar i januari 2007. 
Kretsstämman beslöt att godkänna det sätt, på vilket kallelse skett. 
 
§ 5. Styrelsens årsberättelse. 
Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för 2007. 
Kretsstämman beslöt att godkänna årsberättelsen (Bilaga 1). 
 
§ 6. Kassör Charlotte Wigermo redogjorde för det ekonomiska resultatet för det 
gångna verksamhetsåret. 
Kretsstämman beslöt att godkänna den ekonomiska redovisningen (Bilaga 2). 
  
§ 7. Torgny Roosvall föredrog revisorernas berättelse (Bilaga 3). 
Kretsstämman beslöt att med instämmande i revisorernas förslag bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 
 
§ 8. Val av ordförande. 
Kretsstämman beslöt att till ordförande för 2007 omvälja Christer Neideman. 
 
§ 9. Val av kassör. 
Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för 2007 omvälja Charlotte 
Wigermo. 
 
§ 10. Val av styrelseledamöter. I tur att avgå är Fredrik Ahlström, Agnetha Björklund, 
Maria Molin, Anders Sigfridsson, Yasmin Sjöholm och Jennie Svensson.  
Maria Molin och Yasmin Sjöholm har flyttat från Kristianstad 
Kretsstämman beslöt att till ledamöter i styrelsen fram till kretsstämman 2009 omvälja 
Fredrik Ahlberg, Agnetha Björklund, Anders Sigfridsson och Jennie Svensson samt 
nyvälja Lars Jonsson och Hanna Lindahl. 
 
§ 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
Kretsstämman beslöt att till revisorer fram till nästa kretsstämma utse Torgny 
Roosvall och Kristina Öhman och till revisorssuppleanter för samma tid utse Sven 
Birkedal och Gert Tollgren. 



§ 12. Val av valberedning. 
Kretsstämman beslöt att omvälja Bertil Helgesson och att nyvälja Gösta Peper och 
Inge Åberg. 
 
§ 13. Inkomna motioner. 
Inga motioner hade inkommit. 
 
§14. Verksamhetsplan. 
Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007. 
Kretsstämman beslöt att fastställa förslaget till verksamhetsplan för 2007. 
 
§ 15. Budget för 2007. 
Charlotte Wigermo presenterade styrelsens förslag till budget för 2007. 
Kretsstämman beslöt att fastställa förslaget till budget för 2007. 
 
§ 16. Styrelsen fick i uppdrag att utse kretsens ombud till länsstämman 2007. 
 
§ 17. Avtackning. 
Christer Neideman framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna Maria 
Molin och Yasmin Sjöholm. 
 
§ 18. Ordförande Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad och hälsade 
kvällens föreläsare professor Sven Snogerup från Lund välkommen. 
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson  
Justeras: Christer Neideman, Ulf Jungbeck och Gösta Peper 
 
( Efter årsmötet talade Sven Snogerup om Carl von Linnés betydelse för 
vetenskapen.) 
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Agnetha Björklund, Öllsjö, måndag 2007-02-26. 

 
Närvarande: Agnetha Björklund, Åsa Jakobsson, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson. 
 
§ 10. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 11. Till sekreterare för kvällens möte valdes Anders Sigfridsson. 
 
§ 12. Protokollet från föregående möte hade ännu ej anlänt. Föredragande och 
justering fick alltså vänta. 
 
§ 13. Rapporter. 
A) Christer rapporterade från studiebesöket på Allöverket den 15 februari. Endast nio 

personer deltog. Christer rapporterade till foreningsliv@kristianstadsbladet.se. 

B) Christer rapporterade att vi fått svar på vår skrivelse om ridning i Horna Fure. Vårt 

yrkande att arrendatorer som inte följer bestämmelserna för ridning inte skulle få 

fortsätta att arrendera kommunal mark avslogs. 

C) Åsa Jakobsson slutar att ansvara för artobservationsnätet. Kanske kommer 

Artportalen att överta driften och de data som hittills inlämnats. 

 
§ 14. Inför årsmötet. 

 Vi har 902 betalande medlemmar plus 585 familjemedlemmar dvs totalt 1487 
medlemmar 

 Verksamhetsplan för 2007: Styrelsen beslöt att stryka punkten ”medverka i 
Kulturnatten på Gamlegården i Kristianstad.” (under rubriken Integration), då det 
är osäkert om tillräckligt många medlemmar ställer upp för att medverka. Det är 
dock inte meningen att föreningens medverkan i Kulturnatten skall upphöra. Den 
är tvärtom önskvärd för att uppfylla punkten ”verka för att engagera människor från 
andra kulturer i vår verksamhet.” 

 Styrelsen konstaterade att det saknas en ledamot i årets förslag till valberedning. 

 Inga motioner till årsmötet har inkommit. 
 
§ 15. Styrelsen har ingen erinran mot planerna på villabebyggelse på åkermark norr 
om Balsby. (Programsamråd Balsby 23:1 m fl) 
 
§ 16. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor togs upp. 
 
§ 17. Ordförande tackade kvällens värdinna Agnetha och förklarade sammanträdet 
avslutat. 
 
Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande 
  



Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdag 20070131 hos Christer Neideman, Hammarslund. 

 
Närvarande: Christer Neideman, Åsa Johnsson, Agnetha Björklund, Evert 
Valfridsson, Åsa Jakobsson, Fredrik Ahlström, Jennie Svensson, Karin Bergendal, 
Anders Sigfridsson samt valberedningsledamöterna Gerd Neideman och Bertil 
Helgesson. 
 
§ 1.  Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2.Christer Neideman föredrog protokollet från styrelsens sammanträde 20061129. 
Styrelsen beslöt att med godkännande lägga protokollet till handlingarna. 
 
§ 3.Rapporter. 

A/ Christer Neideman rapporterade från senaste mötet kring förvaltningsplan för 

grågås 20070116. Bl.a. konstaterades att ca 600 par grågäss häckade i Vattenriket 

förra året och att ovanligt många gäss har övervintrat p.g.a. den hittills extremt milda 

vintern. Januariinventeringen 2007 gav ca 18000 gäss totalt - varav ca 3000 grågäss. 

Speciella gåsåkrar planeras vid Åsum respektive Håslöv under 2007. Flyginventering 

i området upprepas och utsträcks försöksvis till Oppmanna- och Ivösjöområdet. 

Dessutom meddelades att tranmatning under våren blir av ungefär samma 

omfattning som 2006. 

B/ Evert Valfridsson meddelade att han deltagit i ett möte kring vattenplanering 

20061214, som länsstyrelsen inbjudit till och som vid detta tillfälle berörde Helgeån 

och Hanöbukten. Avsikten är att försöka bilda ett vattenråd, som tillsammans med 

andra vattenråd ska ansvara för den lokala förvaltningen av länets och landets olika 

vattendrag. Bl.a. är det meningen att olika inventeringar ska genomföras som 

underlag för kommande åtgärdsplaner. 

C/ Åsa Jakobsson meddelade att regionmuseet nu presenterat en tryckt redovisning 

av vad som gjorts kring projektet ”Kulturell mångfald möter biologisk mångfald” och 

som finns tillgänglig för intresserade. 

D/ Anders Sigfridsson meddelade att han deltagit i ett möte kring vad som kan göras 

för att öka tillgängligheten inom olika delar av Vattenriket. 

E/ Evert Valfridsson konstaterade att miljödomstolen lämnat tillstånd till att stenbrottet 

i V Vram åter får öppnas. Tillståndet kommer dock att kopplas till regler för 

verksamheten, som länsstyrelsen ska utforma. 

 
§ 4. Styrelsen diskuterade årsmötet 20070307 och beslöt att efter revidering 
fastställa verksamhetsplanen för 2007. Styrelsen beslöt också att fastställa kassören 
Charlotte Wigermos förslag till bokslut för 2006 och förslaget till budget för 2007. 
Styrelsen beslöt också att Naturskyddsföreningen i Kristianstad ska bli fadder för 
ytterligare en stork i storkprojektet. Vidare diskuterades förslaget till årsberättelse och 
uppmanades de som ansvarat för aktiviteter under det gångna året att snarast lämna 
in sina bidrag till verksamhetsberättelsen 
Tillsammans med valberedningens ledamöter diskuterades ingående olika förslag för 



att försöka få flera medlemmar mer delaktiga i kretsens verksamhet liksom behovet 
av ledamöter i styrelse och valberedning.  
 
§ 5. Remisser. 

A/ Christer Neideman redogjorde för yttranden som lämnats in över två planerade 

vindkraftsanläggningar: dels en anläggning på Linderödsåsens öster om Huaröd, 

dels en väster om Lyngby gård. I yttrandena tillstyrks ansökningarna efter förslag om 

förändring av anläggningarnas omfattning. 

B/ Christer Neideman redogjord för förslag till hur återbäringen till kretsarna från SNF 

riks ska utformas.  

Styrelsen beslöt att i sitt yttrande förespråka fasta bidrag till verksamheten framför 

ökade anslag till olika projekt. 

C/ Finja Betong AB har ansökt om att få öppna en gammal sandtänkt i Kälkestad, 

norr om Fjälkinge Backe. Där vill man under 20 år ta ut som mest 100 000/år.  

Styrelsen beslöt att i sitt yttrande över företagets täktansökan framhålla vikten av 

försiktighet och att man måste slå vakt om de djur- och växtarter, som är speciella för 

området, och mot den här bakgrunden säga ja till Finja Betongs begäran. 

D/ Christer Neideman redogjorde för ett första utkast till förslag till åtgärdsprogram för 

fältpiplärkan i landet. Östra Skåne är kärnområdet för arten, som är starkt hotad.  

Styrelsen beslöt att med ett bifall till åtgärderna, som finns redovisade, ge Christer i 

uppdrag att utforma ett svar på förslaget till åtgärdsprogram. 

E/ Thomas Björnsson, Lund, har presenterat synpunkter på ett förslag från Vägverket 

till hur cykelvägnätet i Skåne ska utformas i framtiden.  

Styrelsen beslöt att ge Åsa Johnsson och Evert Valfridsson i uppdrag att titta 

närmare på förslaget och lämna ev. synpunkter i sammanhanget. 

 
§ 6. Evert Valfridsson redogjorde för kallelsen till årsmötet med Studiefrämjandet 
Östra Skåne 20070315 och till vilken kretsen har rätt att tillsammans med övriga 
SNF-kretsar i området sända totalt fem ombud. 
Styrelsen beslöt att till ombud för Naturskyddsföreningen i Kristianstad vid årsmötet 
med Studiefrämjandet Östra Skåne utse Evert Valfridsson, Anders Sigfridsson och 
Karin Bergendal och att ge Evert i uppdrag att skicka in ombudsanmälan. 
 
§ 7.Evert Valfridsson efterlyste deltagare till kretsens planerade Ölandsexkursion i 
maj. 
 
§ 8. Styrelsens nästa sammanträde är bestämt till måndag 20070226 hos Agnetha 
Björklund, Öllsjö. 
 
§ 9. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: Evert Valfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande  
 
 
 


