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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad 2009-11-11. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 

Neideman, Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh. 

 

§ 43. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 44. Föregående protokoll godkändes efter några små ändringar och justerades. 

 

§ 45. Rapporter. 

 Torsdagen den 8 oktober. Bildande av vattenråd för Skräbeån: Vattenrådet 
bildades formellt, stadgar antogs, styrelse valdes, förutom några vakanta 
platser, som avses besättas nästa år. Nils Waldemarsson ingår i 
valberedningen. Rapportör: Christer Neideman 

 Måndagen den 12 oktober. Möte för samrådsgruppen för Vattenriket: Många 
närvarande. Toalettfrågor och framkomlighet för båtar diskuterades. Karin 
Magntorn berättade om Vattenrikets 20-årsjubileum. Rapportörer: Christer 
Neideman och Sussie Söderlundh 

 Onsdagen den 21 oktober: Christer var med på ett möte med Vänsterpartiet 
för att diskutera vindkraft 

 Söndagen den 25 oktober. Studiebesök vid vindkraftverk: Ca 40 personer 
samlades vid de två vindkraftverken vid Lyngby gård. Markägaren Ingvar 
Svensson hälsade välkommen och berättade hur det var att ha vindkraftverk 
på sin mark. Martin Holmén från Eolus Vind redogjorde för vindkraftens teknik 
och ekonomi samt för de regler som gäller. Christer Neideman redogjorde för 
vindkraftens för- och nackdelar ur miljösynpunkt. Nils Waldemarsson 
redogjorde för hur vindkraften påverkar fågellivet. 

 Tisdagen den 3 november. Möte med grundvattenrådet: Bönder längs 
Vramsån ska övergå till att ta bevattningsvatten från borror i stället för att ta 
vatten från Vramsån, då Länsstyrelsen förbjuder detta vid låg vattenföring. Ett 
examensarbete visar att nitrathalterna i brunnar på centrala 
Kristianstadsslätten tenderat att öka de sista 20 åren. Michael Dahlman 
redogjorde för arbetet med att leta efter platser för nya dricksvattenbrunnar för 
Kristianstad. Detta föranleds av att de nuvarande brunnarna i Kristianstad 
relativt snart kan komma att förorenas av lakvatten från Härlövstippen. 
Rapportör: Christer Neideman 

 Torsdagen den 5 november. Möte för Österlens Vattenvårdsförbund: Förslag 
att omvandla vattenvårdsförbundet till ett vattenråd presenterades. Detta 
skulle innebära att verksamheten breddades (nu ägnar man sig bara åt 
vattenkontroll). Christer Neideman framförde att kretsen är positiv till detta. 
Kommunpolitiker framförde betänkligheter mot kostnaderna. Rapportör: 
Christer Neideman 

 Torsdagen den 5 november. Länsförbundets kretsträff i Kristianstad blev 
inställd.  

 Fredagen den 6 november. Naturskyddsföreningens höstkonferens i 
Stockholm: Susann Söderberg var närvarande. 



 Lördagen den 7 november. Kretskonferens i Stockholm: Karin Bergendal var 
där. Det nämndes som positivt att det bildats många nätverk för 
medlemmarna. 

 Söndagen den 8 november. Karin var också på konferens om gränslöst 
miljöarbete i Stockholm: Rapporter från projekt i bl.a. Brasilien, Etiopien och 
Kenya som Naturskyddsföreningen stöttar. Projekten går bl.a. ut på giftfri 
odling och återställande av biologisk mångfald. 

 Agnetha Björklund redogjorde för hur det gått för kretsens fadderstorkar. 
 

§ 46. Vår- och sommarprogrammet. 

Programmet diskuterades och bl.a. bestämdes: 

 Klädbytardagen den 24/4: Sussie Söderlundh och Virginija Kulikauskaite 
skriver programpunkten för denna och planerar evenemanget. 

 Hela programtexten måste vara färdig den 1/12 så att programmet kan 
tryckas före jul 

 

§ 47. Övriga frågor. 

 Styrelsen beslöt att för tillfället avvakta med att yttra sig om skyddsjakt på 
vargen, men styrelsen är positiv till förekomst av stora rovdjur i Skåne. 

 Ålfrågan diskuterades. Eventuellt kan vi komma att yttra oss i frågan. 

 Naturskyddsföreningens samarbete med IKEA och HM diskuterades. 
Styrelsen var ganska positiv till detta.  

 Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Evert Valfridsson och eventuellt 
Anders Sigfridsson var villiga att representera kretsen på SFI:s utflykter till 
våren. 

 Studiecirkelavgiften för Karins cirklar diskuterades. Det beslöts att cirklarna 
skall vara gratis för medlemmar och kosta 250:- för icke medlemmar. 

 Diskuterades att flytta alla bankkonton till samma bank. Agnetha fick i uppdrag 
att kontrollera skillnaderna i räntor och villkor på bankerna. 

 

§ 48.  Utskick av programmet sker torsdagen den 7 januari kl 19.00 (Högskolan hus 

20).  

Nästa styrelsemöte: måndagen den 18 januari kl 19.00 på Studiefrämjandet. Virga 

fixar fikat. (preliminärt) 

 

§49. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

hos Karin Bergendal, Arkelstorp, 2009-10-07. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Lotta Nilsson, 

Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, Sussie Söderlundh, samt från 

valberedningen Åsa Jakobsson och Inge Åberg. 

 

§ 33. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 34. Valberedningen berättade hur den tänkte agera inför årsmötet och bad om 

hjälp från styrelsen med förslag till nya styrelseledamöter. Vidare diskuterades 

tänkbara ytterligare arbetsgrupper och hur man skulle kunna aktivera övriga 

medlemmar i kretsen.  

 

§ 35. Föregående protokoll godkändes efter en liten ändring och justerades. 

 

§ 36. Rapporter. 

 Lördagen den 29 augusti. Trädgårdens dag på Bäckaskog: Förlöpte bra, 
frånsett att vårt tält blåste sönder. Två besökande avsåg att gå med i 
Naturskyddsföreningen. 

 Söndagen den 6 september. Svampens dag: 14 deltagare. Exkursionen gick 
till skogen norr om Villands Vånga. Det var mycket ont om svamp. 

 Söndagen den 20 september. Geologins dag: Ca 40 deltagare, varav 16 
scouter med fyra ledare från Malmöområdet. Scouterna tyckte det var 
spännande att gå in i  Balsbergsgrottan. 

 Söndagen den 20 september. Vattenrikets jubileum på Ekenabben: Mycket fint 
väder. Många glada besökare. 97 personer lämnade in lapp för tipsrundan. 
Man kunde få kaffe och kaka, hamburgare gjorda på naturbeteskött såldes. 
Levande fiskar från Vattenriket visades. Lars Jonsson ledde en 
spindelvandring. Väldigt många ville åka båt till Kvinneholme. Naturvandringen 
från Yllan lockade bara en (men nöjd) deltagare. 

 Lördagen den 26 september. Skördefest på Södertorg: Många stannade till vid 
vårt stånd, främst lockade av äppelkakan, som fick mycket beröm. 

 Matvandringarna på ICA Kvantum Kristianstad, Domus samt ICA Maxi 
Bromölla: Inga anmälde sig till vandringarna i Kristianstad. 

 Tisdagen den 6 oktober. Studiebesök på biogasanläggningen i Karpalund: 15 
deltagare. Intressant och kunnig guidning. 

 Gåsmötet: Ny ordförande, Nils Karlsson,Länsstyrelsen. Mest skador i västra 
Skåne. Tranor har orsakat mycket skada på potatisåkrar, men tranutfodringen 
har fungerat bra. Skyddsjakten på grågås har utvidgats. 

 Måndagen den 14 september. Temakväll om strandskydd och 
strandskyddslagen i Malmö: En ny strandskyddslag trädde i kraft den 1 juli i år. 
Den innebär att kommunerna beslutar i strandskyddsärenden och 
länsstyrelsen prövar besluten om någon överklagar dem. 
Naturskyddsföreningen får en viktig uppgift här. 

 

§ 37.Det fortsatta höstprogrammet omnämndes kort. 



 

§ 38. Ny hemsida  

Det föreligger ett förslag om en ny hemsida för kretsen med bilder och fakta om olika 

djur, växter och svampar som finns i kretsens verksamhetsområde. Hemsidan skulle 

göras tillsammans med t.ex. Fågelklubben och i samarbete med Vattenriket. Christer 

åtar sig att söka anslag från Naturskyddsföreningen centralt för att bygga upp sidan. 

 

§ 39. Nytt utseende på kretsens utskickskuvert Förslag nr 1 antogs. 

 

§ 40. Övriga frågor. 

 Kretsen ställer sig mycket negativ till att avskaffa Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden, och kommer att tala mot förslaget i olika sammanhang. 

 Teaterföreställningen Banankontakt i Bromölla den 23 januari: Karin 
Bergendal kontaktar Barbro Ahlner om detta. 

 Susann representerar kretsen på höstkonferensen i Stockholm. 

 Kretsträff för närliggande kretsar den 5 november: åtminstone Karin 
Bergendal, Agnetha Björklund och Christer Neideman ämnar deltaga. 

 Vattenrådsmöte för Skräbeån 8 okt. : Christer deltar. 

 Samrådsgrupp för Vattenriket 12 okt: Christer och Sussie deltar 

 Beslöts att gå med i Folkrörelsernas arkiv för att mot 300 kr/år ta hand om 
kretsens gamla handlingar. 

 Förslag om att kretsen skulle välja styrelsesuppleanter. Förslaget diskuterade 
men man kom fram till att det i stället är bra om styrelsen har fler ledamöter än 
det enligt stadgarna minimala. 

 

§ 41. Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 11 november kl. 19.00 på 

Studiefrämjandet. Programgruppen träffas hos Christer tisdagen den 13 oktober kl. 

19.00. 

 

§ 42.Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridssson 

Justeras: Christer Neideman   

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

hos Anders Sigfridsson, Åhus 2009-08-27. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija 

Kulikauskaite, Christer Neideman, Lotta Nilsson, Anders Sigfridsson, Susann 

Söderberg. 

 

§ 26. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 27. Föregående protokoll från 8 juni justerades. 

 

§ 28. Rapporter. 

 Lördagen den 16 maj. Naturskyddsföreningens rikskonferens: Karin Bergendal 
hade bevistat denna och berättade bl.a. att programmet innehöll invigning av 
ett naturreservat i Stockholms skärgård. Pris för miljöinsatser hade delats ut till 
Malin Falkenmark, Högni Hansson och Anders Wijkman.    

 Tisdagen den 9 juni. Grundvattenrådsmöte: Man diskuterade hur man skall 
svara på Vattenmyndighetens remiss. 

 Onsdagen den 10 juni. Floravandring vid Stackedala och Klintabacken: 
Exkursionen samlade ca 20 deltagare. 

 Söndagen den 14 juni. De vilda blommornas dag vid Lyngsjön: Exkursionen 
samlade ca 30 deltagare. Den leddes av Torgny Roosvall. Man fick se riklig 
blomning av bl.a. majnycklar och ängsnycklar. 

 Måndagen den 13 juli. Floravandring i Åhus trädesområden: Exkursionen 
samlade ca 30 deltagare. Den leddes av Kjell-Arne Olsson. Området vid 
Nordanvägen, som plöjdes 2003, var mycket artrikt. Blåeld, pukvete, sandvita, 
mellanlusern och väddklint var vanliga. Ett område vid Fädriften, som plöjdes 
för två år sedan, dominerades redan av pukvete och sandvita. Tyvärr hade ett 
område vid korsningen Fregattvägen – Kristianstadsvägen slagits tidigt denna 
sommar, så den tänkta utvecklingen av floran störts. På det hela taget har 
dock vegetationsrestaureringen fungerat bra. 

 Onsdagen den 12 augusti. Floravandring på Boarps hed: Exkursionen 
samlade ca 20 deltagare från både Kristianstads- och Hörbykretsen. Den 
leddes av Sam Skällberg. Heden hade under sommaren betats av ett 50-tal 
nöt, vilket gjort nytta genom att hålla ner björk och buskar. Dessutom hade 
man under förra året bränt av den gamla ljungen på ett område. I en fuktigare 
del växte den här ovanliga klockljungen. 

 Remissgruppen har haft ett par möten med anledning av förslag till ny 
bebyggelse vid kusten, där man tillstyrkt bebyggande av några mindre 
områden i Yngsjö, men avstyrkt all föreslagen bebyggelse mellan Åvägen och 
Helge å (Flintabacken). 

 Redovisningarna av användningen av bidrag till jubileumsexkursionen och till 
grodprojektet från 2004 har godkänts av Naturskyddsföreningen centralt. 

 

§ 29. Höstprogrammet. 

 Lördagen den 29 augusti. Trädgårdens dag i parken vid Bäckaskogs slott: 
Karin Bergendal och Anders Sigfridsson ställer upp. 



 Lördagen den 12 september. Geologins dag: Susann Söderberg ordnar 
nyckel till grottan. 

 Söndagen den 20 september. Vattenrikets 20-årsjubileum på Ekenabben: 
Lars Jonsson hjälper Naturskolan med att visa småkryp. Karin Bergendal 
leder en vandring från Matmässan på Yllan till Ekenabben. Hans Östlund 
visar svampar. 

 Miljövänliga veckan: 
Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Susann Söderberg och Sussie 

Söderlundh representerar kretsen på Skördefesten på Södertorg. 

Karin erbjuder sig att vara med på alla matvandringar. 

Virginija åker till HM i Malmö för att medverka vid information om 

ekologiska kläder. 

 

§ 30. Övriga frågor. 

 Styrelsen beslöt att låta trycka 6000 kuvert till programutskick. Virginija fick i 
uppdrag att ta fram förslag på ny layout för kuverten. 

 Styrelsen antog Christers förslag till insändare i Kristianstadsbladet angående 
kommunens tvekan att hålla fast vid sin vindbruksplan när det gäller 
utbyggnad av vindkraft utanför Huaröd. 

 Lotta Nilsson tar emot förslag till programpunkter till Naturskyddsföreningen 
Skånes 100-årsjubileum i februari. 

 Karin, Christer, Lotta och Anders var intresserade av att bevista 
Länsstyrelsens temakväll om strandskydd måndagen den 14 september i 
Malmö.  

 

§ 31. Nästa styrelsesammanträde hålls onsdagen den 7 oktober kl. 19.00 hos Karin 

Bergendal. 

 

§ 32. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Balsberget, måndag 2009-06-08. 

 

Närvarande: Agnetha Björklund, Maria Daun, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, 

Christer Neideman, Lotta Nilsson, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, Sussie 

Söderlundh. 

 

§ 19. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 20. Föregående protokoll justerades efter ändring av sista punkten i § 13. Punkten 

ändrades till: Styrelsen diskuterade den vindkraftdebatt som uppstått på 

Kristianstadsbladets insändarsidor. Christer Neideman fick i uppdrag att fortsätta föra 

föreningens talan. 

 

§ 21. Rapporter. 

 Söndagen den 17 maj. Jubileumsexkursion: 38 personer hade anmält sig till 
exkursionen. Exkursionen blev mycket lyckad och man hade tur med vädret. 
Man besökte Helgeåns forssträcka vid Torsebro, Sporrakulla gård i 
göingeskogarna, Boarps hed på Linderödsåsen och dynlandskapet med 
skyddsskogen vid Hanöbukten. Lunchen intogs på Furuboda kursgård. 

 Tisdagen den 19 maj – tisdagen den 26 maj. Exkursionen till Biebrza i Polen 
blev lyckad. Man såg bl.a. svart stork och många andra intressanta fågelarter. 
Däremot lyckades man inte observera några fladdermöss trots 
fladdermusdetektor. Kostnaden stannade vid 4000 kr. 

 Torsdagen den 28 maj. Floravandring vid Stackedala och Klintabäcken: Tio 
deltagare. Man såg 99 växtarter, bl.a. majnycklar och troligen östkustarv, som 
ansetts vara försvunnen från Kristianstads län. Dessutom hördes den mycket 
sällsynta höksångaren. 

 Fredagen den 5 juni. Naturnatten: Utöver exkursionsledaren Anders 
Hallengren kom fyra deltagare. Man hörde klockgroda och lövgroda och såg 
både större och mindre vattensalamander. Kylan dämpade groddjurens 
aktivitet. 

 Måndagen den 1 juni. Vattenrikemöte: Man besökte det nya naturreservatet 
Degeberga backar. Kommunekologen Ulrika Hedlund berättade om 
reservatsbildningen. Man diskuterade syftet med reservatet och informerade 
också om naturumet som ska byggas i Kristianstad. 

 

§ 22. Höstprogrammet 2009 diskuterades. Alla detaljer bör vara klara till 

midsommar! 

 

§ 23. Övriga frågor. 

   

 Styrelsen beslöt att kretsen går med i vattenrådet för Skräbeån. 

 Kort diskussion om vindkraftsdebatten. 

 Styrelsen ställde sig positiv till att på något sätt medverka i samband med att 
teaterföreställningen Banankontakt uppföres i Bromölla den 23 januari 2010. 

 Remissgruppen samlas hos Christer torsdagen den 11 juni kl 19 hos Christer. 



 

 

§ 24. Nästa styrelsesammanträde hålls torsdagen den 27 augusti kl. 19.00 Lokal 

ännu ej bestämd. 

Dessutom måste vi ha en ”utskicksträff” i början av augusti. 

 

 

§ 25. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman     

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

hos Maria Daun, Åhus, måndag 2009-05- 11. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Maria Daun, Lars Jonsson, 

Virginija Kulikauskaite, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, 

Sussie Söderlundh. 

 

§ 11. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 12. Föregående protokoll (från 30 mars) justerades. 

 

§ 13. Rapporter. 

 Söndagen den 5 april. Trankväll vid Pulken: 20 – 25 personer såg ca 2000 
tranor. 

 Söndagen den 19 april. Vårvandring vid Immeln med Karin Bergendal: Sju 
personer deltog. En berättade mycket om planerad fritidshus bebyggelse. 

 Tisdagen den 5 maj. Floravandring vid Lingenäset:  Ca 25 deltagare. 

 Torsdagen den 7 maj skulle nybörjarcirkeln i botanik med Karin Bergendal 
som ledare ha startat, men den fick ställas in pga att för få hade anmält sig till 
den. 

 Lördagen den 18 april. Länsstämma i Höganäs: Karin Bergendal var ensam 
om att representera vår krets på stämman, men Lotta Nilsson var där för att 
representera Osby Östra Göinge-kretsen. Exkursionen var trevlig, man fick 
faktiskt höra klockgrodor. Anders Lerner, som varit aktiv i fältbiologerna och 
inom teater, valdes till ordförande. Lotta Nilsson blev invald i styrelsen, med 
intresse fr.a. för barnverksamhet och strandskyddsfrågor. 

 Lördagen den 21 april. Det nya fågeltornet på Lingenäset invigdes. Det gamla 
brändes ju av vandaler. Det nya tornet är tillgängligt för rullstolsburna. 

 Fredagen den 24 april. Möte med grundvattenrådet:  Rådet beslöt att utse ett 
arbetsutskott med fyra ledamöter varav Christer blev en. 

 Lördagen den 25 april. Miljövänliga dagen: Naturskyddsföreningen och 
Renhållningen hade ett stånd på torgdelen av Östra Boulevarden utanför 
Domus. Många, mest pensionärer, lämnade in batterier, glödlampor, 
lågenergilampor och elektriska apparater från mobiltelefoner till dammsugare. 
Många tog vårt program. Den stora ”spårhunden för miljöfarligt avfall” 
(Kristianstadsbladets aprilskämt) lockade många att stanna till och prata. 

 Styrelsen diskuterade den vindkraftdebatt som uppstått på 
Kristianstadsbladets insändarsidor. Christer Neideman fick i uppdrag att 
fortsätta föra föreningens talan. 
 

§ 14. Vårprogrammet. 

 Söndagen den 17 maj. Jubileumsexkursion: 39 personer har hittills anmält sig, 
varav tre från styrelsen. 

 Tisdagen den 19 maj – tisdagen den 26 maj. Långexkursion till Biebrza i 
Polen: 13 personer har anmält sig. Bilarna hyrs i Sverige. 

 Fredagen den 5 juni. Naturnatten: Grodexkursion under ledning av Anders 
Hallengren. 



 

 

§ 15. Höstprogrammet. 

 

 Lars Jonsson är villig att leda håvning när man firar 20-årsjubileum för 
Vattenriket söndagen den 20 september. Sussie och Susann deltar på det 
förberedande mötet tisdagen den 16 juni. 

 Lotta Nilsson föreslår att vi genomför en kustvandring. Lars kan tänka sig att 
leda den. 

 Styrelsen beslöt att kretsen deltar på Trädgårdens dag i Bäckaskog. 

 Söndagen den 6 september är det Svampens dag på Regionmuséet. Vi skulle 
kunna ha en svampexkursion den dagen. 

 Förslag om någon exkursion med flera ledare och flera aktiviteter. 
 

§ 16. Övriga frågor. 

 

 Christer meddelar att kretsen beviljats 6000 kronor i bidrag från kommunen. 

 Förslag om att ha en miljöruta på vår hemsida med kortfattad information. 

 Miljövänliga veckan-gruppen är igång med sitt arbete. 

 Förslag om att medlemmarna får en påminnelse via e-post tre dagar innan en 
programpunkt 

 

§ 17. Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 8/6 kl. 19.00 på 

Balsberget. Lars erbjuder sig att ta med grillutensilier. 

 

§ 18. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman 

  



Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde för 

Naturskyddsföreningen Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad, 

måndag 2009-03-30. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Maria Kastenholm, 

Virginija Kulikauskaite, Christer Neideman, Lotta Nilsson, Anders Sigfridsson, 

Susann Söderberg, Sussie Söderlundh. 

 

§ 1. Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. Till sekreterare för mötet valdes Anders Sigfridsson. 

 

§ 3. Föregående protokoll justerades (18 feb. 2009). 

 

§ 4. Styrelsens ledamöter presenterade sig för varandra. 

 

§ 5. Val till olika funktioner inom styrelsen. 

 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Lars Jonsson. 

sekreterare utse Anders Sigfridsson. 

postmottagare utse Christer Neideman 

ansvarig för medlemsregistret utse Agnetha Björklund. 

utbildningsledare utse Karin Bergendal. 

hemsidesansvarig utse Sussie Söderlundh (som jämte Christer Neideman tar emot 

evenemangsrapporter). 

 

§ 6.Styrelsen beslöt att till 

 programgrupp utse Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Karin Bergendal, 

Maria Kastenholm och Susann Söderberg. 

 remissgrupp utse Agnetha Björklund, Einar Lundstedt, eller, om denne vill avgå, 

Lars Jonsson, samt  Christer Neideman. och Anders Sigfridsson. 

 Handla Miljövänligt-grupp utse Karin Bergendal, Maria Kastenholm, Virginija 

Kulikauskaite, Lotta Nilsson, Susann Söderberg och Sussie Söderlundh. 

 att representera kretsen på Miljövänliga dagen lördagen den 25 april dagen utse 

Virginija Kulikauskaite, Christer Neideman, Anders Sigfridsson och Sussie 

Söderlundh.  

 att representera kretsen i Samrådsgruppen för Biosfärområdet Kristianstads 

Vattenrike utse Christer Neideman med Sussie Söderlundh som ersättare. 

 att representera kretsen i Ivösjökommittén utse Christer Neideman med Agnetha 

Björklund som ersättare. 

 att representera kretsen i Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Christer 

Neideman. 



 ombud för kretsen på Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma lördagen den 

18 april utse Karin Bergendal, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, Anders 

Sigfridsson och Sussie Söderlundh. Lars Jonsson anmäler dessa som ombud. 

 ombud för kretsen på Naturskyddsföreningens rikskonferens utse Karin 

Bergendal. 

 

§ 7. Styrelsen beslöt att flickorna som skänkte 3600 kronor till kretsen bjuds med på 

jubileumsexkursionen. Virginija informerar flickorna om detta. 

 

§ 8. Rapporter. 

 Tisdagen den 24 februari. Föredrag ”Djur och natur i Sydafrika” av Lars 
Jonsson: Många besökare men hög medelålder bland åhörarna. 

 Lördagen och söndagen den 7 – 8 mars. Riksupptakt inför miljövänliga veckan 
i Stockholm: Karin och Sussie deltog. Årets tema var att vi skulle äta mindre 
kött för klimatets skull. Man fick bl.a. veta att 50% av Sveriges odlingsareal 
användes för att producera spannmål till foder. 

 Torsdagen den 12 mars. Årsmöte: Ca 25 deltagare. Efter årsmötet berättade 
Hans Berggren om Costa Rica och visade bilder därifrån. 

 Fredagen den 27 mars. Trankväll vid Pulken: Ca 4000 tranor landade där för 
övernattning. 

 Lördagen 28 mars Röjning vid Gyetorpskärret. Ca 5 deltagare men en 
skolklass från Osby hade röjt rejält i förväg. 

 

§ 9. 

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndagen den 11 maj kl. 19.00 hos Maria 

Kastenholm. Programgruppen träffas måndagen den 18 maj kl. 19.00 hos Christer 

Neideman i Hammarslund. 

 

§ 10. Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman   



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen 

Kristianstad torsdag 2009-03-12 på Studiefrämjandet, V. Storgatan 51 H i 

Kristianstad. 

 

§ 1. Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade medlemmarna 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 Christer Ahlquist och Gösta Peper 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 månad. Kretsstämman beslöt att 

godkänna det sätt på vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för 2008. 

Kretsstämman beslöt att godkänna årsberättelsen (Bilaga 1). 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2008. 

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

 

§ 7. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet.  

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 2009 omvälja Christer Neideman. 

 

§ 9. Val av kassör.  

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för 2009 omvälja Agnetha 

Björklund. 

 

§ 10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter för år 2009 till nio. 

 

§ 11. Val av styrelseledamöter för åren 2009 – 2010. 



I tur att avgå är Sigyn Gunnerdal, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, Emma 

Pålsson och Anders Sigfridsson. Kretsstämman beslöt att omvälja Lars Jonsson, 

Virginija Kulikauskaite och Anders Sigfridsson. 

 

§ 12. Fyllnadsval. 

Kretsstämman beslöt att till ledamöter i styrelsen fram till kretsstämman 2010  nyvälja 

Maria Daun och Susann Söderberg.  

 

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 

Kretsstämman beslöt att fram till nästa kretsstämma till ordinarie revisorer utse 

Anders Hallengren och Glenn Nilsson och till suppleanter för dessa utse Sven 

Birkedal och Gert Tollgren. 

 

§ 14. Val av valberedning. 

Kretsstämman beslöt att nyvälja Åsa Jacobsson och Evert Valfridsson och omvälja 

Inge Åberg med Inge Åberg som sammankallande. 

 

§ 15. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit.  

 

§ 16. Verksamhetsplan. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2009. 

Kretsstämman beslöt att fastställa verksamhetsplanen för 2009. Bilaga 4 

 

§ 17. Budget. 

Agnetha Björklund presenterade styrelsens förslag till budget för 2009. 

Kretsstämman beslöt att fastställa budgeten för 2009. Bilaga 5 

 

§ 18. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna, 

revisorerna och de avgående ledamöterna i valberedningen. 

 

§ 19. Ordförande Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad och hälsade 

kvällens föreläsare Hans Berggren välkommen. 

 

 Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman, Gösta Peper och Christer Ahlquist 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad, onsdag 2009-02-18. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Lotta Nilsson, 

Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh. 

 

§ 56. Föregående protokoll justerades. 

 

§ 57. Inför årsmötet. 

 Då Gösta Peper och Bertil Helgesson i valberedningen undanbett sig omval 
måste styrelsen hitta två personer att föreslå årsmötet som ersättare för 
dessa. 

 Då revisorerna Torgny Roosvall och Kristina Öhman undanbett sig omval 
måste valberedningen hitta två personer att föreslå årsmötet som ersättare för 
dessa. 

 Styrelsen tar med kaffe och saft till årsmötet. Christer ordnar tilltugg. 

 Inga motioner till årsmötet har inkommit. 
 

§ 58. Rapporter. 

 Onsdagen den 4 februari. Föredrag ” Hur kan vi minska våra 
energikostnader?” av Staffan Branting, energi- och klimatrådgivare i 
Kristianstads kommun. Få, men intresserade åhörare. Branting tog upp 
energifrågor ur såväl lokalt, svenskt som globalt perspektiv. Han tipsade bl.a. 
om ROT-avdraget som man kan använda sig av för att förbättra husets 
energieffektivitet. 

 Tisdagen den 17 februari. Exkursion ”Vintervandring vid Råbelövssjön ” med 
Karin Bergendal som ledare. Två deltagare. 

 Tisdagen den 17 februari. Möte för bildande av vattenråd för Skräbeån. Ca 50 
personer deltog. Bildandet diskuterades. Markägarna yrkade på att få en 
tredjedel av platserna i vattenrådets styrelse. 

 Tisdagen den 19 maj – tisdagen den 26 maj. Exkursion till Biebrza i Polen. 13 
personer har hittills anmält sig. 

 

§ 59. Lördagen den 25 april. ”Den miljövänliga dagen”. Renhållningsbolaget ställer 

upp på samarbete om insamling av ”små elprylar”. Från kretsen deltar Christer 

Neideman, Lotta Nilsson, Anders Sigfridsson och Sussie Söderlundh. 

Christer kontaktar Jan Appelqvist från Renhållningen. 

 

§ 60. Samarbetsprojekt mellan Naturskyddsföreningen och Riksteatern. 

Styrelsen ansåg projektets ekonomi alltför tveksam. 

 

§ 61. Övriga frågor. 

 Sussie deltar i möte med Vattenriket den 16 mars. Christer deltar i 
Ivösjökommitténs möte samma dag. 

 Styrelsen beslöt att acceptera länsförbundets förslag till kretsträff, torsdagen 
den 16 april. 



 Karin Bergendal representerar kretsen när Sam Skällberg avtackas den 27 
februari. 

 Riksupptakt för Miljövänliga veckan. Karin och Sussie är intresserade av att 
deltaga och meddelar senare om de kan. 

 Nästa styrelsesammanträde äger rum onsdagen den 25 mars kl. 19.00 på 
Studiefrämjandet. 

 

§ 62. Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad, onsdag 2009-01-28. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija 

Kulikauskaite, Christer Neideman, Anders Sigfridsson. 

 

§ 49. Ordförande Christer Neideman förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 50. Föregående protokoll justerades. 

 

§ 51.Rapporter. 

 Fredagen den 14 november. Naturskyddsföreningens höstkonferens i 
Stockholm(?), Halva energin – hela välfärden: Naturskyddsföreningens 
förslag till mål var att energiförbrukningen i landet skulle minska med 50% till 
år 2030. Detta skulle kunna uppnås med bl.a. att man enbart har rörliga 
avgifter på el, byggande av passivhus och energieffektivisering av industrin. 

 Onsdagen den 19 november. Föredrag ”Viltet och vägarna” av Kristina 
Rundcrantz: Kristina berättade om vad som görs för att skydda vilda djur från 
trafiken. Det gäller inte bara att hindra vilda djur från att komma ut på vägen, 
utan också att göra det möjligt för dem att korsa vägen utan risk. Oftast 
innebär det att djuren styrs till att passera vägen i trummor eller tunnlar, men 
någon gång kan man bygga ekodukter eller landskapsbroar. De minsta djur 
man arbetar med att skydda är grodor. För att skydda dem sätter man upp 
finmaskiga staket längs vägen, kombinerade med trummor. Nio personer 
besökte föredraget. 

 Fredagen den 26 december. Annandag jul-promenad: Promenaden började i 
dimma och rimfrost. Man observerade 35 fågelarter, bl.a. en pilgrimsfalk på 
vattentornet. Ca 60 personer deltog.  

 Torsdagen den 15 januari. Möte med Gåsförvaltningsgruppen: 2008 blev det 
dyraste året hittills, fr.a. beroende på att även bönderna i västra Skåne har 
upptäckt möjligheten att få ersättning för av gäss orsakade skador på grödor. 

 Söndagen den 25 januari. Örndagen i Tosteberga: Vädret var ovanligt bra; 
god sikt och nästan vindstilla. 28 havsörnar räknades. Många besökare, långt 
över 100 personer. 

 

§ 52. Inför årsmötet. 

 Årsberättelsen är nästan klar. 

 Verksamhetsplanen för 2009: Mötet beslöt att jubileumsexkursionen 
omnämns i denna. Mötet beslöt också att nämna kretsens deltagande i 
arbetet för ökad tillgänglighet i Vattenriket under rubriken Integration. 

 Styrelsen diskuterade valberedningen, där två ledamöter som avsagt sig 
uppdraget måste ersättas. 

 Kretsens ekonomi: Ekonomin är god. Utgiftsposten Medlemsaktivitet har ökat 
påtagligt det gångna året.  I styrelsens förslag till budget för år 2009 höjs den 
posten ytterligare till 20 000 kr. 

 Mötet beslöt att lägga styrelsens konstituerande möte till närmaste 
styrelsesammanträde efter kretsstämman. 

 



§ 53. Vårprogrammet. 

 

 Till föredraget den 4 februari tar Christer med termosar och tilltugg. Vi 
försöker ta fikapaus mitt i föredraget. 

 Till föredraget den 24 februari ordnar Lars detsamma. 

 Till kretsstämman den 12 mars köper Christer fikabröd. Styrelsen tar med 
termosar med kaffe för snabbare servering. Kretsen bjuder deltagarna på fika 
på stämman. 

 Till Polenresan den 19 – 26 maj finns 6 platser kvar. 

 Till jubileumsexkursionen den 17 maj har redan två personer anmält sig. 
 

§ 54. Övriga frågor. 

 Mötet beslöt att förorda att länsstämman kombineras med exkursion i stället 
för föredrag. 

 Den 17 februari bildas ett vattenråd för Skräbeåns avrinningsområde. Mötet 
beslöt att Christer Neideman representerar kretsen där. 

 Mötet beslöt att kretsen genom Christer Neideman äskar ett kommunalt 
bidrag på 6000 kronor. 

 Mötet beslöt att utse Karin Bergendal och Agnetha Björklund att representera 
kretsen på årsmötet för Studiefrämjandet Sydost den 26 mars. Dessa anmäls 
till Studiefrämjandet av Christer Neideman. 

 Mötet beslöt att preliminärt ha nästa styrelsesammanträde onsdagen den 18 
februari och då bjuda in valberedningen. Första styrelsesammanträde efter 
kretsstämman äger rum onsdagen den 25 mars då den nya styrelsen 
konstituerar sig. Båda dessa sammanträden äger rum på Studiefrämjandet. 
Karin bokar lokal. 

 

§ 55. Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Vid protokollet: Anders Sigfridsson 

Justeras: Christer Neideman 


