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Protokoll fört vid styrelsesammanträde i Naturskyddsföreningen Kristianstad 

hos Emma Pålsson. Viby. Söndagen 2 november. 

 

Närvarande: Karin Bergendahl, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Lotta 
Nilsson, Emma Pålsson, Sussie Söderlundh. 
 
§ 42. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 
  
§ 43. Agnetha Björklund utsågs att föra dagens protokoll, eftersom den ordinarie 
sekreteraren ej var närvarande. 
  
§ 44. Föregående protokoll justerades. 
  
§ 45. Rapporter. 

 Onsdag 1 oktober. Föredrag om ekologiska kläder av Emma Skytt. Knappt tio 
åhörare. 

 Lördag 4 oktober. Ekologisk modevisning på Regionmuséet. God uppslutning. 
Omkring 60 besökare. I detta sammanhang bestämdes att undersökningen 
beträffande butikernas ekologiska sortiment skall fortsätta. En lista över affärer, 
som för ekologiska varor, läggs in på hemsidan av Sussie. 

 Söndag 5 oktober. Studiebesök på Nöbbelövsgården. Inga besökare förutom 
Kristianstadbladet, som kom och gjorde ett reportage. Den uteblivna 
uppslutningen, kan nog till en del skyllas på det dåliga vädret. 

 Tisdag 14 oktober. Föredrag av Christer Neideman om "Djur och natur i sydvästra 
USA." Elva åhörare. 

 Lördag 18 oktober. Röjardag i Gyetorpskärret. Sex deltagare. Hade behövts flera. 

 Grundvattenråd 2 oktober. Kretsen representeras av Christer Neideman. Framkom 
önskemål om att bilda ett grundvattenråd för Helgeåns avrinningssystem. 
Kommunens intresse är dock svalt. Planeras att göra vattenbalansberäkningar, 
baserade på mätningar av grundvattennivåerna och uppgifter om 
uttagsmängderna. 

 Samrådsgrupp för Vattenriket 6 oktober. Sussie Söderlundh var representant. 
Koldioxidutsläppen inom kommunen har minskat, men ligger fortfarande över det 
regionala målet. Beträffande "Naturrum" så har buskröjning utförts och 
projekteringen går vidare. Anpassningar för handikappade har gjorts på flera 
ställen. Glädjande är att malarna reproducerar sig väl och att gösbeståndet 
stärkts. 

 Seminarium om vindkraft 19 oktober. Lotta, Christer och Karin deltog. Gavs en 
nyanserad bild av vindkraften, genom att infomera om teknik och klimatnytta, samt 
vindkraftens påverkan på den biologiska mångfalden. Dessutom upplyste man om 
vilka lagrum i Miljöbalken och Plan- och Bygglagen, som är tillämpbara vid 
etablering av vindkraftverk. 

  "Fåglar i staden". Seminarium 28 oktober. Anders, Christer och Karin var med. 
Tonvikten låg på värdet av biologisk mångfald i stadsmiljöer. 

  
§ 46. Vår-och sommarprogrammet 2009. 
Christer frågar Patrik Olofsson om han kan hålla föredrag i samband med årsmötet. 
En del justeringar gjordes. Karin kommer att ha ytterligare en vårvandring. Datum för 



dessa blir 17 mars och 19 april. Jubileumsexkursionen flyttas till 17 maj. Starten av 
svampcirkeln tidigareläggs och kommer därför att stå i vårprogrammet. 
  
§47. Övriga frågor. 

 Remissgruppens utlåtande beträffande Eolus vindkraftsförslag presenterades för 
styrelsen. 

 Christer påpekade att evenemangsrapporterna skall skickas både till honom och 
den hemsidesansvarige. 

 Hemsidan. Beslöts att "Rapport från Ivösjökomittén skall flyttas från 
"Evenemangsrapporter" till "Övriga rapporter." Det bör framgå  att 
Naturskyddsföreningen är en av Studiefrämjandets medlemsorganisationer. 

 Tidpunkten för nästa sammanträde bestämdes preliminärt till tisdag 9 december kl 
18:30 med onsdag 28 januari, som alternativt datum. Programutskick sker den 14 
januari kl 19. 

  
§48. Ordföranden förklarade mötet avslutat. 
 
Vid protokollet: Agnetha Björklund, tf sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande. 
  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Lotta Nilsson, Osby, måndag 2008-09-22. 

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Einar Lundstedt, Christer 
Neideman, Lotta Nilsson, Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh. 
 
 § 36. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat.  
 
§ 37. Föregående protokoll justerades. 
 
§ 38. Rapporter. 

 Lördagen 30 augusti. Trädgårdens dag i Bäckaskog: Kretsen hade ett stånd där, 
som bemannades av Karin Bergendal, Emma Pålsson, Anders Sigfridsson och 
Sussie Söderlundh. Vi visade svampar, växter som kunde attrahera fjärilar, 
inplastade insekter, lite kompost med gråsuggor, en humleholk och bostäder för 
solitära bin. Mest intresse väckte svamputställningen. 

 Studiecirkeln om matsvampar har kommit igång. 11 deltagare. 

 Söndag 7 september. Vi natursnokar vid havet: Tyvärr kom inga till detta 
evenemang, som skulle ledas av Lotta Nilsson och Emma Pålsson. 

 Lördag 13 september. Geologins dag: 23 deltagare. Exkursionen var ett 
samarrangemang med Regionmuséet och Högskolan. Den leddes av Claes 
Bergman från Högskolan. Man inledde med att titta på Prästens badkar. Fika 
intogs i Bäckhalladalen, där man tittade på böljeslagsmärken i kambrisk 
sandsten. 

 Söndag 21 september. Svampexkursion: Nästan 25 deltagare. Exkursionen 
leddes av Erik Heijbel. Man började med att leta svamp i en gammal bokskog vid 
Ovesholm. Man hittade många för deltagarna okända svampar. De flesta var 
oätliga, men deltagarna fick erfara hur artrik bokskog kan vara med avseende på 
svampar. Många av deltagarna fortsatte sedan till en tallskog vid Vittskövle, där 
man hittade flera ätliga svampar. 

 Möte med Ivösjökommittén på Bäckaskog den 3 september: Christer rapporterade 
att det skall bildas ett vattenråd för Skräbeåns avrinningsområde. 
Ivösjökommitten kommer dock att finnas kvar som en underavdelning till 
vasttenrådet. 

 Torsdag 18 september. Grågåsmöte på Länsstyrelsen: Den nuvarande femåriga 
förvaltningsplanen för grågås är slut vid årsskiftet. Mötet var en summering av 
året hittills och diskussion inför framtiden. I år har för första gången stora skador 
på grödor rapporterats från västra Skåne. Anslagna medel räcker inte, utan 
tilläggsanslag måste sökas från Naturvårdsverket. Flyginventering har visat att 
antalet grågåsbon i Vattenriket har minskat. Jakten diskuterades; bönderna vill 
ha mer jakt. Länsstyrelsen kommer att vara snabb att bevilja skyddsjakt. 

 Fredag 19 september: Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Susann Söderberg 
och Sussie Söderlundh besökte flera klädbutiker i centrala Kristianstad och 
undersökte deras utbud av ekologiska kläder. Det var inte stort. Man var rädd för 
att ekologiska kläder skulle vara svårsålda p g a det högre priset. Om man ändå 
sålde sådana vågade man inte lägga på den sedvanliga vinstmarginalen i priset. 
Kunder och personal visade dock för det mesta en positiv attityd till ekologiska 
kläder. Karin och c:o delade också ut en inbjudan till ett informationsmöte för 
handlare om ekologiska kläder på Duvanders Conditori.  



 
  
 
§ 39. Höstprogrammet. 

 Onsdag 1 oktober. Föredrag om ekologiska kläder av Emma Schytt. 

 Lördag 4 oktober. Visning av ekologiskt mode på Regionmuséet: Man kan ta emot 
besökare som inte föranmält sig. Kostnad för kretsen för dessa två 
programpunkter blir ca 3000 kr. 

 Söndag 5 oktober. Studiebesök på ekologisk odling i Nöbbelöv: Annons där 
uppgiften om dag är korrigerad mot vad som står i Studiefrämjandets 
höstprogram sätts in i Kristianstadsbladet på fredag. Dessutom sätts annons in 
under ”Det händer idag” i Kristianstadsbladet, vilket är gratis. 

 Tisdag 14 oktober. Föredraget som står i vårt höstprogram byts mot ”Djur och 
natur i sydvästra USA” av Christer Neideman. Annons om programändringen 
sätts in i Kristianstadsbladet.  

 
§ 40. Övriga frågor: 

 Jubileumsexkursionen (Naturskyddsföreningen fyller 100 år nästa år) tänker vi oss 
ska äga rum i maj. För denna har Christer äskat 5000 kr från riksföreningen. 
Kostnad för deltagarna bör bli 100 kr. Styrelsen beslöt att tillsätta en kommitté på 
fyra personer för att planera exkursionen. Av dessa fyra personer utsåg styrelsen 
Christer Neideman, Einar Lundstedt och en person från Floravårdsgruppen som 
denna utser inom sig. 

 Sussie har påbörjat arbetet med att förnya hemsidan. 

 Remissgruppen sammanträder onsdagen den 15 oktober hos Christer Neideman. 

 Programkommittén sammanträder tisdagen den 21 oktober hos Christer 
Neideman. 

 Nästa styrelsesammanträde bestämdes preliminärt att äga rum söndagen den 2 
november kl. 15.00 hos Emma Pålsson.  

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



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Ekenabben torsdag 2008-08-21. 

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Lotta Nilsson, 
Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh. 
 
§ 30. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 31. Föregående protokoll justerades. 
 
§ 32. Rapporter. 

 Rapporter från sommarens floravandringar skrivs av Torgny Roosvall. 

 Skrivelsen om Kristianstad Airport görs av Naturskyddsföreningen Skåne, då 
oenighet föreligger i kretsens styrelse om vilken ställning vi skall ta i frågan. 

 Christer Neideman och Lotta Nilsson var på informationsmötet om Södra 
Skogsägarnas vindkraftprojekt i Vångatrakten. Det gällde ett ensamt 
vindkraftverk på Tollarpabjär och tio vindkraftverk på Västanåberget. Verkens 
effekt skulle preliminärt vara på 2 MW och deras totalhöjd 150 m. Christer 
påpekade att verken om möjligt skulle placeras i granskog i stället för bokskog. 

 Styrelsen beslöt att inte yttra sig över själva utbyggnadsplanen för Östra centrum, 
men att eventuellt ha synpunkter på grönområden mm 

 
§ 33. Höstprogrammet. 

 Till höstens studiecirkel om matsvamp har tio personer anmält sig. 

 Föredraget om ekologiska kläder den 1 oktober saknas i Studiefrämjandets 
program. Karin påpekar detta för Studiefrämjandet. 

 Studiebesöket på ekologisk odling i Nöbbelöv står på lördagen (i stället för 
söndagen) i Studiefrämjandets program. Lotta skriver en rättelse om detta för 
Kristianstadsbladets föreningsannonser. 

 
§ 34.Övriga frågor. 

 Styrelsen beslöt att köpa ett partytält på 3 x 3 m med två väggar samt en extra 
vägg för att användas av kretsen på Trädgårdens dag i Bäckaskog den 30/8. Om 
Sussie disponerar bil i helgen gör hon inköpet, annars gör Anders det 

 På Trädgårdens dag representeras kretsen av Anders, Emma Pålsson, Karin och 
Sussie. 

 Styrelsen beslöt att fira att Naturskyddsföreningen fyller 100 år nästa år med en 
heldagsexkursion med buss. Christer åtog sig att kolla kostnader för detta och att 
ansöka om bidrag för detta från riksföreningen. 

 Styrelsen beslöt att ge Karin 700 kr i bidrag för hennes deltagande i utbildning för 
närnaturguider på Studiefrämjandets folkhögskola i Linköping i juli i år. 

 Sussie föreslog att vi gör en inventarieförteckning över kretsens ägodelar, och 
sade sig vara villig att upprätta en sådan förteckning. Förslaget diskuterades, men 
något beslut fattades inte. 

 Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 22/9 hos Lotta Nilsson i 
Osby 

 
§ 35. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 



Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande                                
  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

vid Snickarhaken, tisdag 2008-06-10. 

 
Närvarande: Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, Christer Neideman, 
Lotta Nilsson, Emma Pålsson, Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh. 
 
§ 23. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 24. Föregående protokoll justerades. 
 
§ 25. Rapporter: 

 KFV-riks har haft 10-årsjubileum i Kristianstad. Agnetha representerade oss. 

 Söndagen den 11 maj. Informationsmöte i Åhus ”Bevara stranden nu”: 

 Ulf Mohlin hade tagit initiativ till ett möte om stranderosion, där professor Hans 

Hansson från LTH redogjorde för olika metoder att motverka stranderosion. Han 

förordade att man skulle suga upp sand från havsbottnen och lägga den på 

stranden. Kommunen ämnar göra ett försök med metoden, som består i att man 

tar 1000 ton sand från ett sandtag på Österlen och lägger den på en bit strand i 

Täppet. 

 Onsdagen den 28 maj. Friluftsdag för MR- gymnasiet: Naturskyddsföreningen 

medverkade med en station på Linnérundan, där Christer Neideman och Anders 

Sigfridsson kortfattat informerade om Naturskyddsföreningen och aktuella 

miljöproblem i Vattenriket. 

 Måndagen den 2 juni. Samrådsgruppsmöte om Vattenriket i N Åsum. Intressanta 

insekter och röksvampar har hittats när området inventerats.. 

 
§ 26. Höstprogrammet. 
Deltagarna uppmanades att snarast sända texter till programpunkterna till Christer. 
 
§ 27. Riksstämman: 

 Mötet uttalade att en höjning av återbäringen till kretsarna vore önskvärd. 

 Vårt ombud på riksstämman, Virginija, har valt att deltaga i energiutskottet. 
 
§ 28. Övriga frågor: 

 Vi har fått 4000 kronor i bidrag från kommunen. 

 Deltagarna vid Brita Bjerstedts begravning har skänkt 8~900 kronor till 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad. 

 Anna Hadders på Regionmuséet vädjar till kretsen om medverkan på SFI:s 

utflykter i augusti. Virginija, Anders och Lotta kan ha möjlighet till detta. 

 Mötet beslöt att inte deltaga på Gamlegårdsområdets Kulturdag den 4 okt. 

Kretsen har heller inte fått någon inbjudan. 

 Kretsens hemsida: Mötet beslöt att vänt a med att göra om hemsidan tills vi 

har fått direktiv och erbjudande från riksföreningen. Vid problem med 

hemsidan skall man vända sig till Sussie. 



 Styrelsen samlas för att åtgärda programutskicket torsdagen den 14 augusti 

kl. 19.00 på Högskolan. 

 Nästa styrelsesammanträde äger rum torsdagen den 21 augusti kl. 18.30 på 

Ekenabben. Var och en tar med sig något att grilla. 

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



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad på Studiefrämjandet, måndag 2008-04-28. 

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Einar 
Lundstedt, Christer Neideman, Emma Pålsson, Anders Sigfridsson, Sussie 
Söderlundh.  
 
§ 16. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 17. Föregående protokoll justerades. Christer meddelade att Lars Jonsson 
accepterat uppdraget att vara vice ordförande. 
 
§ 18. Lars Jonsson utsågs till kretsens vice ordförande. 
 
§ 19. Rapporter 

 Sussie har fått genomgång av Åsa Jakobsson om hemsidan och arbetet med den 

nya hemsidan kan börja 

 Lördagen den 28 april. Länsstämma: Kretsen valde Per Lindahl till ordförande 

efter Per Blomberg som valdes till styrelseledamot. Anders Lerner och Elin 

Dalaryd nyvaldes till styrelseledamöter. Ebba Lisberg Jensen och Renée Norlin 

som lämnade styrelsen avtackades. Leif Hellmin framförde minnesord över Leif 

Carserud som avlidit under året. 

 Naturskyddsföreningens riksstämma i Borås 14 – 15 juni: Virginija åker dit som 

ombud för Kristianstadskretsen och Karin som ombud för Lomma-Bjärred-kretsen. 

 Torsdag den 3 april. Föredrag ”Finns det gifter i avloppsvattnet”: Ej så många 

åhörare. Rikt på fakta. Det framkom bl.a. att 90 % av medicinresterna i 

avloppsvattnet kommer från hemmen. 

 Söndagen den 6 april. Trankväll vid Pulken: Ca 1600 tranor sågs 

 Lördagen den 12 april. Studiebesök på avloppsreningsverket i Kristianstad: Ca 10 

deltagare. Vädret kan ha gjort att en del avstod från att deltaga. 

 Söndagen den 20 april. Exkursion till Nytebodaskogen: Ca 30 deltagare varav 

flertalet från Osby-Östra Göinge-kretsen. En deltagare uttryckte oro över risken för 

spridning av granbarkborre från reservatet 

 Onsdagen den 7 maj. Start av studiecirkel om vilda blommor: 8 personer har 

anmält sig. 

 Studiefrämjandets distriktsstämma: Man ämnar satsa på verksamhet för 

invandrare och äldre. 

 
§ 20. Höstprogrammet; Se programförslaget. 
 
§ 21. Övriga frågor. 

 Önskemål till Vattenriket om kommande utställningar på naturumet: Någon del bör 

vara barntillvänd. Information om skador med nedskräpning. Information om 

föreningar med naturverksamhet t.ex. Naturskyddsföreningen och Nordöstra 

Skånes Fågelklubb. 



 Brita Bjerstedts begravning: I dödssannonsen välkomnades bidrag till 

Naturskyddsföreningen. Mötet beslöt att dessa medel inte skulle begränsas till 

någon särskild del av kretsens verksamhet. Agnetha frågar Birgitta Vallgren om 

hon vill representera Naturskyddsföreningen på begravningen. 

 Riksföreningen av KFV har 10-årsjubileum. 

 Söndagen den 11 maj. Informationsmöte ”Bevara stranden” på hotell Åhus Strand. 

Anders och eventuellt några till kommer att närvara. 

 Onsdagen den 28 maj. MR-gymnasiet har frågat om föreningen kan medverka 

med information på någon station på Linnérundan. Christer, Anders och kanske 

Lotta Nilsson kan ha möjlighet att medverka. Informationen skulle kunna ta upp 

värden i och hot mot Vattenriket. 

 Sussie frågade om vilka länkar vi skulle ha från vår hemsida till andra föreningar 

 Tisdagen den 29 april 2008. LRF inbjöd till diskussion om bildande av vattenråd 

för Helge å denna dag, men mötet har ställts in. Styrelsen är positiv till att deltaga i 

ett sådant vattenråd. 

 Torsdagen den 15 maj kl. 17.00 och torsdagen den 29 maj kl. 18.00 är det 

informationsmöte om översiktsplanen ”Kristianstad växer” på Länsförsäkringars 

biosalong. Önskvärt att personer från styrelsen deltar. Anders kan delta den 29 

maj. 

 Nästa styrelsesammanträde äger rum tisdagen den 10 juni kl18.00 preliminärt 

börjar vi utomhus någonstans. 

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



Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde för 

Naturskyddsföreningen Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad, onsdag 

2008-04-02. 

 
Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 
Neideman, Lotta Nilsson, Emma Pålsson, Anders Sigfridsson och Sussie 
Söderlundh. 
 
§ 1. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 
 
§ 2. Till sekreterare för mötet valdes Anders Sigfridsson. 
 
 § 3. Föregående protokoll justerades. 
 
§ 4. Styrelsens ledamöter presenterade sig för varandra. 
 
 § 5. Val till olika funktioner inom styrelsen. 
Styrelsen beslöt att utse: 

 hemsidesansvarig: Sussie Söderlundh (som jämte Christer Neideman tar emot 

evenemangsrapporter). 

 sekreterare: Anders Sigfridsson 

 postmottagare: Christer Neideman. 

 ansvarig för medlemsregistret: Agnetha Björklund. 

 utbildningsledare: Karin Bergendal. 

 
§ 6. Styrelsen uppdrog åt Christer Neideman att fråga Lars Jonsson om han var villig 
att åta sig att vara vice ordförande. 
 
§ 7. Styrelsen beslöt att till: 

 programgrupp utse Virginija Kulikauskaite, Christer Neideman, Lotta Nilsson, 

Emma Pålsson och Anders Sigfridsson 

 remissgrupp utse Agnetha Björklund, Einar Lundstedt, Christer Neideman och 

Anders Sigfridsson. 

 ny grupp för barnverksamhet utse Lotta Nilsson och Emma Pålsson. 

 Handla miljövänligt-grupp utse Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite och Sussie 

Söderlundh. 

 
§ 8. Styrelsen beslöt att i övrigt inte utse några kontaktpersoner för olika 
sakområden. 
 
§ 9. Till representant för kretsen i Samrådsgruppen för Biosfärområdet Kristianstads 
Vattenrike, Ivösjökommittén och Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utsågs 
Christer Neideman. 
 
§ 10. Till ombud för kretsen  på Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma 
lördagen den 26 april i Alnarp utsågs Lotta Nilsson, Emma Pålsson och Anders 
Sigfridsson. Anders Sigfridsson fick i uppdrag att anmäla dessa till stämman.  



 
§ 11. Till ombud för kretsen på Naturskyddsföreningens riksstämma utsågs Virginija 
Kulikauskaite och Sussie Söderlundh, som får bestämma vem av dem som ska vara 
vårt formella ombud. 
 
§ 12. 
 
Till representant för kretsen i arbetsgruppen för trädesprojektet i Åhus utsågs 
Charlotte Wigermo. 
 
§ 13. Rapporter. 

 Tisdagen den 4 mars. Årsmöte: Ca 30 deltagare. Efter årsmötet berättade 

Charlotte Wigermo om Kazakstan. 

 Onsdag den 10 mars. Föredrag ”Bland vitryggar och visenter”: Ca 10 deltagare. 

Fina bilder från Bialowieza i Polen. 

 Fredagen den 28 mars kl. 17.45. Trankväll vid Pulken: Ca 50 deltagare. Ca 1100 

tranor sågs. 

 Lördagen den 29 mars. Röjardag i Gyetorpskärret: Ca 10 deltagare. Bra röjning. 

 
§ 14. Programgruppen har möte tisdagen den 15 april kl. 19.00 hos Christer 
Neideman. Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 28 april på 
Studiefrämjandet. Agnetha Björklund bokar mötet och ordnar kaffe/te och Sussie 
Söderlundh ordnar tilltugg. 
 
 § 15. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 
 
 Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 
Justeras: Christer Neideman, ordförande                                
  



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen 

Kristianstad onsdag 2008-03-04 på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

§ 1. Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade ca 26 medlemmar välkomna 

och förklarade årsmötet öppnat. 

 

§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer. 

Kretsstämman beslöt att välja Christer Neideman till ordförande och Anders 

Sigfridsson till sekreterare för årsmötet. 

 

§ 3. Val av protokolljusterare. 

Kretsstämman beslöt att välja Kent Ljungberg och Torsten Nilsson att justera mötets 

protokoll. 

 

§ 4. Stämmans behöriga utlysande. 

Christer Neideman meddelade att kallelse till kretsstämman ingick i det program som 

skickades ut till alla medlemmar i slutet av januari 2008. 

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. Ekonomi 

Kassör Charlotte Wigermo redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2007. 

Kretsstämman beslöt att godkänna den ekonomiska redovisningen (Bilaga 2). 

 

 § 7. Revisorernas berättelse 

Torgny Roosvall föredrog revisorernas berättelse (Bilaga 3). 

Kretsstämman beslöt att med instämmande i revisorernas förslag bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

 

 § 8. Förslag om stadgeändring. 

Styrelsen föreslår följande ändringar av kretsens stadgar: § 7: Punkt i ändras till: 

Fastställande av antal övriga ledamöter på förslag av valberedningen, punkt j ändras 

till: Val av styrelseledamöter för en tid av två år och § 8: Andra meningen ändras till: 

Styrelsen består av ordförande, kassör samt minst 6 och högst 10 övriga ledamöter 

valda av stämman. 

 

§ 9. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande för 2008 omvälja Christer Neideman. 

 

 § 10. Val av kassör. Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för 2008 

nyvälja Agnetha Björklund. Stämman beslöt att omedelbart justera denna paragraf 



 

 § 11 Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter På förslag av valberedningen 

fastställdes antalet övriga styrelseledamöter för år 2008 till nio stycken. 

 

§ 12. Val av styrelseledamöter för 2008 - 2009.  

I tur att avgå är Karin Bergendal, Åsa Jakobsson, Åsa Jonsson och Evert Valfridsson. 

Styrelsen beslöt att omvälja Karin Bergendal och nyvälja Einar Lundstedt, Lotta 

Nilsson och Sussie Söderlundh. 

 

§ 13. Fyllnadsval 

Fyllnadsval efter Fredrik Ahlström, Hanna Lindahl och Jennie Svensson. 

Kretsstämman beslöt att till ledamöter i styrelsen fram till kretsstämman 2009 utse 

Sigyn Gunnerdal, Virginia Kulikauskaite och Emma Pålsson. 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Kretsstämman beslöt att till ordinarie revisorer fram till nästa kretsstämma utse 

Torgny Roosvall och Kristina Öhman och till suppleanter för samma tid utse Sven 

Birkedal och Gert Tollgren. 

 

§ 15. Val av valberedning. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Bertil Helgesson, Gösta Peper och Inge Åberg. 

 

 § 16. Motioner. Inga motioner hade inkommit. 

 

 § 17. Verksamhetsplan. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2008. 

Kretsstämman beslöt att fastställa verksamhetsplanen för 2008. 

 

§ 18. Budget för 2008. 

Charlotte Wigermo presenterade styrelsens förslag till budget för 2008. 

Kretsstämman beslöt att fastställa budgeten för 2008. 

 

§ 19. Val av ombud till länsstämman 2008. 

Styrelsen fick i uppdrag att utse kretsens ombud till länsstämman 2008. 

 

§ 20. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna 

 

 § 21.Ordförande Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad och hälsade 

kvällens föreläsare Charlotte Wigermo välkommen. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman, Kent Ljungberg och Torsten Nilsson 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad, onsdag 2008-02-27. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman, 

Anders Sigfridsson samt från valberedningen Gösta Peper och Inge Åberg. 

 

§ 64. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 65. Föregående protokoll justerades. 

 

§ 66. Diskussion med valberedningen om förslag till stadgeändring och förslag till nya 

styrelseledamöter. 

 

§ 67. Övrigt inför årsmötet 

• Kassören har gjort bokslut för år 2007 vilket visar att kretsens ekonomi är god. 

Årets resultat blev 7508 kr Charlotte har också gjort en budget för år 2008 som slutar 

på minus 3600 kr. Revisionen är klar. 

• Mötet antog årsberättelsen och förslaget till verksamhetsplan efter små justeringar. 

• Mötet beslöt att Christer, Agnetha och Anders tar kaffe med till årsmötet. 

 

§ 68. Rapporter. 

• Tisdag 5 februari. Föredrag ”Vatten för välfärd”: Ca 15 personer kom, varav 3 – 4 

från kommunen. 

• Onsdag 13 februari. Föredrag ”Maten och klimatet”: Mycket bra föredrag. Omskrevs 

av Kristianstadsbladet. Ca 30 deltagare. 

• Söndag 24 februari. Exkursion ”Vandring i Kronoskogen”: 7 deltagare kom. Milt och 

blåsigt. Kaprifolen var utslagen och hasseln mestadels utblommad. Två deltagare 

visade oss ett grävlingsgryt. Däremot observerade vi inga fåglar i skogen. 

• Tisdagen 26 februari. Föredrag ”Grönland, världens största ö”: Göran Knutsson 

berättade och visade diabilder från en resa han gjorde 1995 med Naturvetarklubben 

vid Borgå skolor. Ca 24 deltagare. 

• Röjardagen i Gyetorpskärret flyttas till lördagen den 29 mars. 

• Visningen av ekologiska kläder den 30 mars flyttas till Miljövänliga veckan i höst. 

• Remissgruppen har yttrat sig över kommunens vindbruksplan och om vindkraft vid 

Hassla – Eskeröd. 

 

§ 69. Övriga frågor. 

• Evert Valfridsson följer med på samtliga utflykter och Anders Sigfridsson på 

utflykterna den 15, 23 och 27 maj med SFI, vilket Christer anmäler till Regionmuséet. 

• Till att representera kretsen på Studiefrämjandets årsmöte utsågs Karin Bergendal, 

Agnetha Björklund och Anders Sigfridsson, vilka anmäls av Christer. 

• Till att representera kretsen på turistmässan på Yllan 28-29 mars utsågs Karin 

Bergendal och Anders Sigfridsson. 

• Mötet beslöt att anslå pengar till stängsel för att skydda fältnockan. 



• Preliminärt beslöts att nästa styrelsemöte äger rum vecka 14 ( preliminärt förslag 

onsdagen den 2 april) 

 

§ 70. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad, tisdag 2008-01-29. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Åsa Johnsson, Lars Jonsson, 

Christer Neideman och Anders Sigfridsson. 

 

§ 58. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 59. Föregående protokoll justerades. 

 

§ 60. Rapporter. 

• Vid årsskiftet hade vi 935 betalande medlemmar plus 605 familjemedlemmar dvs 

sammanlagt 1540 medlemmar. Detta beräknas ge en återbäring från SNF om 17 645 

kronor. 

• Remissgruppen har avstyrkt byggande av de 14 villor som föreslås få byggas på Ivö 

17:10 pga riksintresse för naturvård (4 dec 2007). 

• Remissgruppen beslöt att lämna synpunkter på vindkraftprojekt vid Hassla/Äskeröd 

där den förordar Alternativ A med den högsta navhöjden och att verk 2 inte får 

placeras precis i skogsbrynet utan i stället bör placeras minst 100 m ut på öppen 

mark. Båda dessa synpunkter motiveras med att man ska minska kollisionsrisken 

med rovfåglar. 

• Lördag 24 november. Exkursion ”Vi jagar småkryp i mark och förna”: 2 deltagare 

plus ledaren. Dåligt väder kan ha minskat intresset. 

• Onsdag 5 december. Föredrag ”Linné och den svenska naturen”: 20 – 25 deltagare. 

• Onsdag 26 december. Annandag jul-promenad: Hölls i år i Åhus. Ca 45 deltagare. 

• Söndag 27 februari. Örndag i Tosteberga Hamn: Enligt Kristianstadsbladet ca 70 

deltagare (var nog fler då människor kom och gick kl 9 – 13). 11 havsörnar sågs. 

• Seminarium ”Slopandet av trädor 2008” på Länsstyrelsen i Malmö 2008-01-11: 

Arrangerades av Naturvård Skåne med anledning av att trädesplikten upphör och 

behandlade konsekvenserna av detta för den biologiska mångfalden. Bland 

deltagarna var en representant för Naturskyddsföreningen Skåne, tre representanter 

för Naturskyddsföreningen Trelleborg och en för Naturskyddsföreningen Kristianstad. 

• Möte om grågåsförvaltningen 10 januari: Kostnaden för 2007 var ca 690 000 kr, 

varav 120 000 kr gick till ”gåsskrämmare”. Kostnaden förväntades öka, främst på 

grund av ökade värden på grödorna. 

• Tranmatningen: Säden har hittills skänkts av Lagerhusföreningen i Åhus. Det är 

tveksamt om säden kan fås gratis med nuvarande priser. 

 

§ 61. Inför årsmötet. 

• Texter till årsberättelsen måste lämnas in snarast och senast den 10/2. 

• Ändringar som mötet föreslår i föreningens verksamhetsplan: Under ”Biologisk 

mångfald mm” stryks punkten ”att fortsätta inventera och dokumentera ”evighetsträd” 

• Under ”Medlemsaktiviteter” stryks punkten ”satsa på att aktivera medlemmarna 

genom att ha kontaktpersoner i basorterna”. Under ”Integration” ändras sista punkten 



till: delta i Regionmuséets integrationsprojekt. Rubriken ”IT (informationsteknologi)” 

ändras till ”Internet”. 

• Mötet föreslår att följande ändringar i föreningens stadgar kan göras om 

valberedningen har svårt att rekrytera tillräckligt många nya ledamöter vid stämman: 

• § 7, punkt (i) ändras till: fastställande av antal övriga styrelseledamöter på förslag 

av valberedningen 

• ny punkt (j): val av minst tre styrelseledamöter för en tid av två år. 

• § 8, andra meningen ändras till: Styrelsen består av ordförande, kassör samt sex till 

tio ledamöter valda av stämman. 

• En eventuell stadgeändring görs i så fall efter att frågan om ansvarsfrihet för 

föregående år diskuterats. 

• Föreningens ekonomi är god; enligt ett preliminärt bokslut har föreningens 

verksamhet ett överskott på 7 437 kr. 

 

§ 62. Övriga frågor. 

• Mötet beslöt att föreningen köper 50 polletter till kaffeautomaten på 

Studiefrämjandet. 

• Mötet beslöt att föreningen bjuder årsmötesdeltagarna på fika. 

• Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdag 27 februari kl. 18.30 på 

Studiefrämjandet. 

 

§ 63. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson, sekreterare 

Justeras: Christer Neideman, ordförande 


