
1  

 Innehåll – Protokoll 2010  

Innehåll 
Styrelsesammanträde 2010-11-10. ......................................................................................................... 2 

Styrelsesammanträde 2010-09-27. ......................................................................................................... 5 

 Styrelsesammanträde 2010-08-16. ........................................................................................................ 7 

 Styrelsesammanträde 2010-06-01 ....................................................................................................... 10 

 Styrelsesammanträde 2010-05-03. ...................................................................................................... 12 

Konstituerande styrelsesammanträde 2010-03-29. ............................................................................. 14 

Ordinarie kretsstämma 2010-03-10. ..................................................................................................... 17 

 Styrelsesammanträde 2010-02-17 ....................................................................................................... 19 

Styrelsesammanträde 2010-01-18 ........................................................................................................ 22 

 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad onsdag 2010-11-10. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, 
Christer Neideman, Annelie Rossander, Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh. 

§ 35. 

Föregående protokoll justerades efter ändring. 

§ 36. 

Rapporter. 

Söndagen den 3 oktober. Vandring i Björket. Rapportör Anders Sigfridsson: Förutom 
exkursionsledarna (Åsa Jakobsson och Anders Sigfridsson) kom 14 personer. Vädret 
var bra, ca 12 grader och lite sol. Vi fick veta en hel del om Björkets historia, träd och 
buskar och naturvärden. 
 
Torsdagen den 21 oktober.  Mårdhund, tvättbjörn och varg – nya djur i skånsk natur? 
Rapportör Christer Neideman: Staffan Åkeby höll föredrag på Studiefrämjandet. 
Föredraget kom att handla nästan bara om mårdhunden, som kommer att göra stor 
skada på groddjur och vattenfåglar om den etablerar sig här. Dessutom ökar den 
risken för spridning av rabies och rävens dvärgbandmask. Föredraget lockade cirka 
15 åhörare. 
 
Lördagen den 23 oktober. Röjardag i Gyetorpskärret. Rapportör Christer Neideman: 
Sex till åtta personer deltog och röjningen dokumenterades i en artikel i 
Kristianstadsbladet. 
 
Onsdagen den 27 oktober. Insekter på sandmarkerna – om åtgärdsplanerna för 
hotade arter, föredrag på Studiefrämjandet av Anders Hallengren. Rapportör Christer 
Neideman: Den mest skyddsvärda biotopen är sandstäppen som nästan bara finns i 
östra Skåne och särskilt i Kristianstads kommun. Tre exempel på lyckade 
åtgärdsplaner är de för lövgroda, klockgroda och kornsparv. 
 
 Torsdagen den 4 november. Fåglar och vindkraft, föredrag på Föreningarnas hus av 
Martin Green, Lunds universitet. Föredraget lockade mer än 20 personer. Några 
tusen fåglar dödas av vindkraftverk per år, vilket kan jämföras med 6 – 7 miljoner 
som dödas av trafiken och ca en halv miljon som dödas av att flyga mot fönsterrutor. 
Slutsatsen är att vindkraften inte hotar någon fågelart, men att man måste ta hänsyn 
till känsliga arter vid placering av vindkraftverk.  
 
Torsdagen den 30 september. Vattenråd för Skräbeån. Rapportör Christer 
Neideman: Man vill bilda en grupp för Immeln. En ny hemsida finns: 
www.skrabeansvattenrad.se. Marie Eriksson från Länsstyrelsen berättade hur man 
kan ta hänsyn till natur och miljö i vattenvårdsarbetet. 
 
Måndagen den 8 november. Möte med samrådsgrupp för vattenriket. Rapportör 
Sussie Söderlundh: Naturumet öppnas lördagen den 27 november. Det har en hörsal 
för 60 personer. Möjlighet att få mat till konferenser etc. kommer att finnas. 
Kristianstads Golfklubb i Åhus kan komma att miljöcertifieras om den uppfyller vissa 
krav. 

http://www.skrabeansvattenrad.se/


 
Kretsråd. Rapportör Karin Bergendal: Till kretsrådet kom representanter för 16 
kretsar. Det föreslogs att vi skulle ha länsstämma bara vartannat år. 

§ 37. 

Vår- och sommarprogrammet diskuterades. 

§ 38. 

Styrelsen beslöt att ge Christer i uppdrag att göra en skrivelse till Länsstyrelsen med 
begäran om att Gyetorpskärret ska bli Naturreservat. 

§ 39. 

Styrelsen beslöt att ge Christer i uppdrag att förhandla med Lunds Botaniska Förening 
om deras krav för att bidra med utbredningskartor till databasen Sländan. 

§ 40. 

Ekonomi. 

Agnetha Björklund redogjorde för de senaste transaktionerna på kretsens 
transaktionskonto. 

Styrelsen beslöt att likvidera Friden Sandbergs fond före årsskiftet och köpa fågelfrö 
för pengarna och ge detta till förskolor. Agnetha, Lars, Karin, Virginija, Annelie och 
Sussie hjälps åt med detta. 

De pengar som finns i grodfonden kan användas under våren för att gräva dammar 
tillsammans med länsstyrelsen. 

§41. 

Brev från Brodde Almer angående vindkraft vid Boafalls backe 

Styrelsen diskuterade brevet, men stod fast vid kretsens yttrande. Dock är projektet 
numera begränsat till Blekingesidan dvs utanför vårt verksamhetsområde. Lars Jonsson 
fick i uppdrag att svara på brevet. 

§42 

Ersättning för deltagande i konferens om Biologisk mångfald 20-21 nov. 

Beslöts att de styrelsemedlemmar som deltar kan få ersättning från kretsen motsvarande 
kostnaderna för en dags deltagande (300 kr). 

§43 

Nytt styrelsemöte och programgruppsmöte. 

Tid för nästa styrelsemöte bestämdes till onsdag 19 januari kl 19.00 på Studiefrämjandet. 
Sussie fixar fika. 

 Programgruppen träffas 29 nov kl 19 

§ 44. 



 

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman  

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad, måndag 2010-09-27. 

 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, John Nordkvist, 
Annelie Rossander, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, Sussie Söderlundh. 
 
§ 29. 
Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat.  
 
§ 30. 
Föregående protokoll justerades. 
 
§ 30. 
Rapporter. 
 

Söndagen den 5 september. Svampens dag. Rapportör Christer Neideman: Ca 25 
personer. Exkursionen leddes av Erik Heijbel. Man började i tallskogen vid Vittskövle 
sågverk, där det var gott om soppar och kremlor. Sedan fortsatte man till 
bokskogarna vid Åbjer där man bl.a. hittade blomkålssvamp och igelkottssvamp. 
 
Lördagen den 11 september. Geologins dag på Ivö. Rapportör Susann Söderberg:  
Ca 10 personer. Claes Bergman ledde letandet efter fossiler på Ivö Klack och vid 
Ugnsmunnarna. 
 
Torsdagen den 23 september. Visning av filmen ”Underkastelsen”. Rapportör Sussie 
Söderlundh: Ca 25 personer. Filmen visades hos Länsförsäkringar. Efter filmen ledde 
David Gunnarsson från Naturskyddsföreningens  Handla miljövänligt- kontor i 
Göteborg en diskussion om hur man kan undvika att utsättas för farliga kemikalier. 
 
Lördagen den 25 september. Floravandring vid Bokenäset. Rapportör Christer 
Neideman: Sju personer. Exkursionens syfte var att visa ädellövskog och skedde i 
samarbete med Länsstyrelsen och Lunds Botaniska Förening. Man fick se mycket 
svamp, 96 arter! 
 
Söndagen den 26 september. Floravandring vid Östafors i Bromölla kommun. 
Rapportör Christer Neideman: Ca 12 personer. Också denna exkursion skulle visa 
ädellövskog och skedde i samarbete med Länsstyrelsen och Lunds Botaniska 
förening. Den leddes av Kent Ljungberg. Man såg bl.a. jättebalsamin och andra 
invasiva arter. 
 
 Tisdagen den 24 augusti. Möte med namnet ”På vatten i vattenriket”. Rapportör 
Christer Neideman: Det diskuterades placeringen av en ny brygga vid naturumet.  
Informationskarta över tätortsnära delar av vattenriket planeras. Man diskuterade 
vattenskoterkörning på Helge å. 
 
Måndagen den 6 september. Möte om naturumet. Rapportör Karin Bergendal: Man 
vill ha samarbete kring information om aktiviteter. Om vi hjälper till med detta kan vi 
ha möten gratis på naturumet. 
 
Torsdagen den 9 september. Samrådsmöte om muddring för hamnen i Åhus. 
Rapportör Christer Neideman: Christer och Nils Waldemarsson från Fågelklubben 
ogillade förslaget att lägga muddermassor intill fågelskyddsområdet i Äspet. 



Torsdagen den 16 september. Gåsmöte. Rapportör Christer Neideman: Antalet gäss 
i området under vintern var ca 5000 – förvånansvärt mycket en så snörik och kall 
vinter. Länsstyrelsen har utfärdat ett 20-tal tillstånd till skyddsjakt. Äggprickning har 
genomförts vid Kvarnnäsdammarna och Oppmannasjön. Två gåsbetesåkrar har varit 
igång. Pengarna som anslagits för att ersätta skördeskador verkar inte alls räcka till. 
John Nordkvist berättade om en moss- och lavkurs han deltagit i och som hölls i 
naturumet i Söderåsens nationalpark. Sju deltagare.  
 
Agnetha Björklund redogjorde kortfattat för kretsens ekonomi, bl.a. att vi skänker 500 
kr till Hörjelgården och fått 6000 kr från Region Skåne till databasen Sländan. Hon 
önskade också ett snart inbetalande av intäkter från sålda jubileumsböcker.  
 

§ 31. 
 
Vårprogrammet. 
 

För programpunkter som ges i samverkan med Länsstyrelsen önskas förslag till 
aktiviteter som inte kräver tillgång till bil. 
Förslag om stadsexkursioner framfördes. 
Programgruppen träffas  måndagen den 18 oktober kl. 19.00  på Studiefrämjandet. 

 
§ 32. 
 
Studiefrämjandet. 
Karin Bergendal framför en begäran från Studiefrämjandet om bilder från exkursioner 
som visar deltagare i aktivitet. 
Karin spekulerade över, huruvida det svaga intresset för studiecirklarna, orsakats av att 
Studiefrämjandet ej längre distribuerar något tryckt program. Sedan något år tillbaka 
finns deras program endast på nätet. 
 
Agnetha förde på tal att vår lilla ideella förening både har programmet tryckt och utlagt på 
hemsidan. Vidare erinrade hon om samarbetsorganisationernas betydelse för 
Studiefrämjandet. 
 
§ 33. 
 
Övriga frågor. 
 

En samarbetsgrupp för Immeln ska bildas. Bra om kretsen har en representant där. 
 
Karin deltar i ett möte om landsbygdsfrågor som Regionmuséet ordnar. 

 
§ 34. 
 
Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 10 november kl. 19.00 på Studiefrämjandet. 
 
§ 35. 
 
Ordförande förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos John Nordkvist, Tollarp, måndag 2010-08-16. 

 

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

Christer Neideman, John Nordkvist, Annelie Rossander, Anders Sigfridsson, Susann 

Söderberg, Sussie Söderlundh samt. adjungerad, Evert Valfridsson. 

§ 28. 

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

§ 22. 

Föregående protokoll justerades. 

§ 23. 

Valberedningens sammankallande, Evert Valfridsson, vädjade om hjälp med att hitta 

personer, lämpliga att ingå i styrelsen. 

§ 24. 

Rapporter.  

Onsdagen den 5 maj. Floravandring vid Bokenäset. Rapportör Karin Bergendal: Ca 30 
deltagare. 
 
Onsdagen den 2 juni. Rikkärrsvandring i Davids kärr. Samarrangemang med 
Länsstyrelsen och Lunds Botaniska Förening. Rapportör Christer Neideman: Ca 40 
personer. Exkursionen leddes av John-Erik Nilsson och markägaren Bengt Davidsson. 
Man såg bl.a. massor av majnycklar, majvivor och smörbollar. Man fick också se hur 
man tidigare ordnade översilning med vattnet från en bäck. 
 
Torsdagen den 3 juni. Rikkärrsvandring i Gyetorp. Samarrangemang med Länsstyrelsen 
och Lunds Botaniska Förening. Rapportör Christer Neideman: Ca 60 personer. 
Exkursionen ledes av Sam Skällberg. I kärret blommade majnycklar medan övriga 
orkidéer pga den kyliga våren ännu stod i knopp. Däremot blommade svinrot, majvivor, 
kärrspira och mycket annat. Sam påpekade att det är tack vare åtskilliga års 
röjningsinsatser av Floravårdsgruppen, som man nu kan njuta av den fina floran och 
utsikten mot havet. 
 
Lördagen den 5 juni. Naturnatten: Kvällsexkursion till Egesidetrakten. Rapportör Christer 
Neideman: Ca 15 personer. Exkursionen leddes av Gösta Peper. Man fick bl.a. höra 
rosenfink, flodsångare, nattskärra och kornknarr. Man fick också se många stora 
fladdermöss. 
 
Söndagen den 6 juni. Linnérundan. Rapportör och ledare Evert Valfridsson: Ca 15 
personer. Bl.a. fick man se pilgrimsfalk. 
 
Den 11 – 13 juni. Riksstämma i Gävle. Rapportör och kretsrepresentant Susann 
Söderberg: Intensiv debatt inför ordförandevalet. Många beslut togs, t.ex. att arbeta för 



att stoppa slamspridning på åkermark, lämna samarbetet i FSC och protestera mot 
regeringens agerande i valfångstfrågan. 
 
Onsdagen den 16 juni. Möte om vattenriket. Rapportörer Sussie Söderlundh och Lars 
Jonsson: Mötet behandlade situationen för ålen. ”Hånsa” hävdade att viktigaste orsaken 
till ålkrisen var att så många ålar dödas i vattenkraftturbinerna.   
 
Söndagen den 20 juni. De vilda blommornas dag: Golfbanan i Åhus. Rapportör Christer 
Neideman: Ca 50 deltagare. Exkursionen leddes av Kjell-Arne Olsson. Man gick på den 
nya strövstigen till Sånnarna och invigde den härmed. Den grässvål som flyttats från 
lokalen där bowlinghallen nu står hade klarat sig bra. Där växte nu t.ex. sandnejlika, 
solvända, axveronika och sällsyntheter som tofsäxing och trubbstarr. 
 
Tisdagen den 29 juni. Sandmarksvandring, Vittskövle driva. Rapportör Agnetha 
Björklund: Ca 20 deltagare. Bl.a. hittades låsbräken, två pyrolaarter och sandvedel. 
 
Torsdagen den 1 juli. Sandmarksvandring, Pestbacken, Gualöv. Rapportör Christer 
Neideman: Otroligt mycket linnéa sågs. Däremot hittades ingen pyrola. 
 
Måndagen den 12 juli. Floravandring, Åhus trädesområden. Rapportör Christer 
Neideman: Ca 17 personer. Kjell-Arne Olsson ledde exkursionen. Vacker flora. 
 
Onsdagen den 4 augusti. Floravandring vid kusten. Rapportör Christer Neideman: Under 
ledning av Kjell-Arne Olsson och Torgny Roosvall följde ett fyrtiotal intresserade kusten 
från Landön söderut. Med på vandringen var denna gång ett antal personer från SIMON, 
Svenskar och Invandrade mot Narkotika. Man såg många typiska strandväxter, 
strandaster, marviol och havssäv. Man fick också se den sällsynta och mycket giftiga 
odörten. 
 
Hemsidan: Beslöts att de i styrelsen som är intresserade av att lära sig att arbeta med 
hemsidan samlas på Högskolan i en datasal som Lars Jonsson bokar. 
 
Christer informerade om databasen Sländan som är under upprättande. 
 
§ 25. 

Höstprogrammet. 

Om möjligt har vi utskicksmöte på söndag kväll 21 aug. kl 19.00. Mail kommer. 
Christer höll en kort genomgång av de första punkterna i höstprogrammet. 
Mötet beslöt att kretsen inte deltar på Skördefesten i höst. 
Mötet beslöt att kretsen deltar i arbetet tillsammans med Länsstyrelsen med att ta fram 
utflyktsmål som kan nås utan bil och samarbeta om utflykter under år 2011. 
 

§ 26 

Övriga frågor. 

Mötet beslöt att Christer och Lars representerar kretsen på mötet för start av 
referensgrupp ”På vatten i Vattenriket” tisdagen den 24 augusti. 
Mötet beslöt att Karin, Lars och John representerar kretsen på mötet om 
programverksamhet på naturumet måndagen den 6 september. 



 
Evert representerar kretsen på Falsterbo Bird Show 3-5 september. 
 
Mötet beslöt att Christer och eventuellt Anders representerar kretsen på ett möte om 
Åhus hamns utbyggnad torsdagen den 9 september. 
 
Nästa styrelsemöte: Måndagen den 27 september kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Karin 

åtog sig att ansvara för fika. 

§ 28. 

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman  

 

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad hos Christer Neideman, Hammarslund, tisdag 2010-06-01.  

 

Närvarande: Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, Christer 

Neideman, John Nordkvist, Annelie Rossander, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, 

Sussie Söderlundh.  

§ 21.  

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat.  

§ 22.  

Föregående protokoll från 3 maj 2010 justerades.  

§ 23.  

Rapporter.  

Söndagen den 5 maj. Vår på Lingenäset. Rapportör Agnetha Björklund: Cirka 20 

personer deltog. Kyligt, men soligt väder. Ganska givande exkursion, bl.a. sågs en 

kattuggla på nära håll i ett träd intill stigen vid vandringens början, havsörn och lärkfalk. 

Givetvis sågs vit-, gul- och blåsippa blomma samt vätteros.  

Söndagen den 23 maj. Exkursion till Kullaberg. Rapportör Sussie Söderlundh: Bra väder. 

Tio deltagare inklusive ledarna.  

Tisdagen den 18 maj. Grundvattenråd. Rapportör Susann Söderberg: Man började med 

ett besök på platsen för ett nerlagt kemtvätteri i Kristianstad, där marken var förorenad 

av tvätteriets kemikalier, fortsatte till Absolut companys spritfabrik i Nöbbelöv, där 

företaget skall söka ny vattendom för att få öka grundvattenuttaget. Sedan besökte man 

Åhus Grönt, där man fick veta en del om salladsodlingen. Sist besökte man Malmbergs i 

Yngsjö. Lunch fick man på Yngsjö Havsbad.  

Måndagen den 1 juni. Samrådsmöte inför vattendom för Åhus Absolut. Rapportör 

Christer Neideman: En bonde i närheten föreslog att man kunde ta det grundvatten han 

pumpade upp till kylning i fabriken, och att han sedan skulle få tillbaka det för att 

använda det till bevattning för att det skulle vara en fördel att använda varmare vatten till 

detta.  

Onsdagen den 19 maj. Möte om riksstämman i Lund. Rapportör Christer Neideman: Man 

diskuterade bl.a. valet av riksordförande. Christer förordar omval av Mikael Karlsson.  

 

§ 24.  

Riksstämman.  

Styrelsen diskuterade propositioner, motioner mm inför riksstämman i Gävle. Susann 

Söderberg representerar kretsen på riksstämman.  



§ 25.  

Övriga frågor.  

Styrelsen diskuterade höstprogrammet -dead-line för texter är 25 juni  

Styrelsen beslöt att kretsen stödjer föreningen Hörjelgårdens vänner med 500 kr.  

Susann hade kollat Willys miljöarbete. Källsorteringen var bristfällig.  

Virginija är villig att lära sig sköta hemsidan.  

§ 26.  

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 16 augusti kl. 18.30 hos John Nordkvist, 

Liarumsvägen 55, Tollarp.  

§ 27.  

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman  

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad, måndag 2010-05-03.  

 

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

John Nordkvist, Annelie Rossander, Anders Sigfridsson.  

§ 13.  

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat.  

§ 14.  

Föregående protokoll justerades.  

§ 15.  

Rapporter  

Söndagen den 4 april. Trankväll vid Pulken. Rapportör Christer Neideman: Många tranor 

sågs och matningsfältet var fullt av tranor redan när vi kom.  

Onsdagen den 7 april. Mårdhundsseminarium i Skånes Djurpark. Rapportörer Christer 

Neideman och Agnetha Björklund: P-A Åhlén från Norrbotten höll föredrag. Han 

berättade bl.a. att mårdhunden i goda biotoper kan nå tätheter på 50 gånger den för vår 

rödräv. Seminariet avslutades med att man fick bese djurparkens mårdhundar.  

Lördagen den 10 april. Vandring vid Råbelövssjön med Karin Bergendal: Tyvärr kom 

bara en av de fem anmälda.  

Fredagen den 16 april. Årsstämma för Skräbeåns vattenråd i Breanäs. Rapportör 

Christer Neideman: Detta var den första årsstämman för vattenrådet. Efter mötet 

samåkte man runt Immeln för att studera utloppet vid Edre Ström och det största tillflödet 

vid Ekeshultsån. Vid Edre Ström finns en liten öringstam som vandrar åt ”fel” håll, dvs 

den vandrar uppströms för att växa till i Immeln, och sedan nedströms för att leka.  

Tisdagen och onsdagen den 20 – 21 april. Ålseminarium på Åhus Strand i Åhus. 

Rapportörer Christer Neideman och Anders Sigfridsson: Orsakerna till Ålens minskning 

ej helt klara, men glasålsfisket är förödande. EU avser dock att stoppa glasålsexporten 

till Kina. I vissa vattendrag planeras insatser för att öka ålbeståndet. Helge Å hör ej till 

dessa. En representant från Sveriges Yrkesfiskares Förbund föreslog att fiskare kunde få 

betalt för att fånga utvandrande ålar ovanför vattenkraftverk och släppa ut dem nedanför, 

för att ålarna skulle undgå att dödas i turbinerna.  

Lördagen den 24 april. Naturskyddsföreningens länsstämma i Simrishamn. Rapportörer 

Karin Bergendal och Anders Sigfridsson: På förmiddagen gjordes två exkursioner, den 

senare och kortare i det kommunala naturreservatet Skansen. Anders Lerner omvaldes 

till ordförande. Styrelsen minskades till sju ledamöter. Länsförbundet välkomnar alla 

intresserade till information och diskussion inför riksstämman den 19 maj (se 

länsförbundets hemsida).  



Söndagen den 25 april kl. 10.00. Närnaturvandring i Gamla Arkelstorp med Karin 

Bergendal och Ulrika Tollgren: Sex personer kom. Av dem blev en medlem i 

Naturskyddsföreningen.  

Lördagen den 1 maj kl. 10.00. Vår på Listerlandet. Rapportör Karin Bergendal: Sex 

personer från kretsen kom. Man såg många blommande backsippor på den hårdbetade 

betesmarken. Man besåg också en av Sveriges största avenboksskogar.  

Agnetha Björklund rapporterade om ekonomin: Vi har sålt fem årsböcker. Vi har fått 400 

kr till minne av avlidne Kurt Andersson. Ulf Jungbeck har donerat 200 kr. Vi har fått 6000 

kr i bidrag från Kristianstad kommun.  

Fågelklubben har betalt 1000 kr till hemsidan om biologisk mångfald och vi har fått 

preliminärt besked om att vi får 8000:- från Region Skåne.  

SNF har meddelat att vår hemsida måste ändras till ”episerver” före 1 september. 

Påpekades att det är viktigt att få någon mer än Sussie Söderlundh som kan sköta 

hemsidan – Beslut om detta bör tas vid nästa styrelsesammanträde.  

§ 16.  

Höstprogrammet  

Höstprogrammet diskuterades ( se bilaga). Texter till programpunkter som skall vara 

med i Studiefrämjandets höstprogram skall vara klara den 10 maj. Hela höstprogrammet 

måste vara klart innan midsommar.  

§ 17.  

Förslaget till styrelse och framför allt ordförande för riksföreningen diskuterades. 

Beslutades att kretsens ombud på riksstämman borde rösta på omval av Mikael Karlsson 

som ordförande.  

§ 18.  

Styrelsen beslöt att förutom Susann Söderberg även skicka Karin Bergendal som 

kretsens ombud. Karin bekostar själv kost och logi för detta.  

§ 19.  

Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 1 juni kl. 18.30 hos Karin Bergendal i Arkelstorp.  

§ 20.  

Ordförande förklarade mötet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman 6  

  



Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde för 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad, 

måndag 2010-03-29.  

 

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

John Nordkvist, Annelie Rossander, Susann Söderberg, Sussie Söderlundh.  

§ 1.  

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat.  

§ 2.  

Till sekreterare för mötet valdes Anders Sigfridsson  

§ 3.  

Föregående protokoll justerades (2010-02-17).  

§ 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 medlemsregister utse Agnetha Björklund.  

utbildningsledare utse Karin Bergendal.  

hemsidesansvarig utse Sussie Söderlundh (som jämte Christer Neideman tar emot 

aktivitetsberättelser).  

§ 6.  

Val av olika arbetsgrupper inom styrelsen.  

Styrelsen beslöt att till  

programgrupp utse Christer Neideman, John Nordkvist, Annelie Rossander, Anders 

Sigfridsson, Susann Söderberg.  

remissgrupp utse Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman, Annelie 

Rossander, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg.  



Handla Miljövänligt-grupp utse Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Susann 

Söderberg, Sussie Söderlundh.  

§ 7.  

Val av representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd.  

Styrelsen beslöt att till att representera kretsen i: 

Samrådsgruppen för Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike utse Christer Neideman 

och Sussie Söderlundh med Lars Jonsson som ersättare.  

Referensgruppen för grågåsförvaltning utse Christer Neideman med Agnetha Björklund 

som ersättare.  

Vattenrådet för Skräbeån utse Christer Neideman.  

Österlens Vattenvårdsförbund utse Lars Jonsson  

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Susann Söderberg.  

§ 8.  

Styrelsen beslöt att till: 

ombud för kretsen på Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma lördagen den 24 

april utse Karin Bergendal, John Nordkvist och Anders Sigfridsson. Dessutom åtog sig 

Sussie att via kretsens hemsida fråga efter ytterligare två medlemmar att representera 

kretsen, då vår krets på länsstämman har fem ombudsplatser.  

ombud för kretsen på Naturskyddsföreningens riksstämma utse Susann Söderberg.  

§ 9.  

Rapporter.  

Torsdagen den 25 februari kl. 19.00 Naturfotografen Hans Berggren visar några av sina 

filmer med Jan Danielson i Föreningarnas hus. Rapportör Christer Neideman:  

Lördagen den 6 mars. Vandring vid Råbelövssjön med Karin Bergendal. Vandringen 

ställdes in p.g.a. att snön gav problem.  

Onsdagen den 10 mars. Kretsstämma på Studiefrämjandet. Rapportör Christer 

Neideman: Ca 20 deltagare. Efter fikapausen berättade Kjell-Arne Olsson och Torgny 

Roosvall om Floravårdsgruppens verksamhet.  

Söndagen den 14 mars. Närnaturvandring i Gamla Arkelstorp med Karin Bergendal och 

Ulrika Tollgren: Fem deltagare.  

Onsdagen den 17 mars. Föredrag om kemikalier i vardagen och på arbetsplatsen av 

Fredrik Holm, Karlstads universitet. Rapportör Anders Sigfridsson: Ca 50 deltagare, de 

flesta kommunanställda. Flera moderna kemikalieproblem rör 



hormonliknande/hormonstörande ämnen Vi får in många skadliga ämnen genom import 

av varor. Efter Fredriks föredrag redogjorde Ingrid Olsson, Åhus hamn och stuveri, om 

deras arbete med att minska användningen av skadliga kemikalier.  

Torsdagen den 18 mars. Andreas Nilsson från Biosfärkontoret berättar om Vramsån i 

Medborgarhuset i Tollarp. Rapportör Agnetha Björklund: Ca 30 deltagare.  

Söndagen den 21 mars. Vårfåglar på Håslövs ängar. Rapportör Agnetha Björklund: Ca 

20 deltagare. Bl.a. sågs starflockar och ett par storspovar.  

Torsdagen den 25 mars. Årsmöte för Studiefrämjandet Sydost. Rapportör Anders 

Sigfridsson: Ca 30 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Bo Nero om vilka 

skyldigheter man har om man kört på vilt och hur eftersök på trafikskadat vilt går till. 

Fredagen den 26 mars. Trankväll vid Pulken. Rapportör Christer Neideman: Många 

människor från trakten kom för att se tranorna landa för övernattning. Evert Valfridsson 

berättade om tranor och andra fåglar. Säkert omkring tusen tranor sågs.  

Lördagen den 27 mars. Röjardag i Gyetorpskärret. Rapportör Christer Neideman: Sex 

deltagare.  

§ 10.  

Övriga frågor.  

Styrelsen beslöt att kretsen även under år 2010 skall ha två fadderstorkar.  

Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmarnas förslag till årstämman skall behandlas på 

föregående styrelsemöte eller åtminstone diskuteras med övriga styrelsen.  

Agnetha Björklund åtar sig att åka och deltaga i informationsmötet om mårdhund i 

Skånes Djurpark onsdagen den 7 april.  

Christer Neideman och Anders Sigfridsson åtar sig att deltaga i seminariet Ål 2010 var 

sin dag den 20 – 21 april. Kostnaden för deltagandet, 400 kr per dag, ersätts av kretsen.  

§ 11.  

Programgruppen träffas måndagen den 12 april kl. 18.30 på Studiefrämjandet.  

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 3 maj kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Annelie åtog 

sig att ansvara för fika.  

§ 12.  

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman. 



Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdag 2010-03-10 på Studiefrämjandet, Kristianstad.  

§ 1.  

Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade medlemmarna välkomna och förklarade 

årsmötet öppnat.  

§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer.  

Kretsstämman valde Christer Neideman till ordförande och Anders Sigfridsson till 

sekreterare för mötet.  

§ 3. Val av protokolljusterare.  

Kretsstämman valde Christer Ahlquist och Birgitta Wallgren 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 godkände det 

sätt på vilket kallelse skett.  

§ 5. Styrelsens årsberättelse.  

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för 2009. Kretsstämman 

godkände förslaget (Bilaga 1).  

§ 6. Ekonomi.  

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2009. 

Kretsstämman godkände den ekonomiska redovisningen (Bilaga 2).  

§ 7. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet.  

Då ingen av revisorerna var närvarande fick de sökas på telefon för att därigenom 

avlägga berättelse. Den närvarande revisorsuppleanten Christer Ahlquist fick höra 

revisorernas berättelse uppläst per telefon (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 2010 omvälja Christer Neideman.  

§ 9. Val av kassör.  

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för 2010 omvälja Agnetha 

Björklund.  

§ 10. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter.  

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till nio. 10  



§ 11. Val av styrelseledamöter för åren 2010 – 2011.  

I tur att avgå är Karin Bergendal, Maria Daun, Lotta Nilsson, Susann Söderberg och 

Sussie Söderlundh. Kretsstämman beslöt att omvälja Karin Bergendal och Susann 

Söderberg och att nyvälja John Nordkvist, Annelie Rossander och Johanna Sjölin.  

§ 12. Val av styrelseledamot för år 2010.  

Kretsstämman beslöt att omvälja Sussie Söderlundh för år 2010.  

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2010.  

Kretsstämman beslöt att fram till nästa kretsstämma till ordinarie revisorer utse Christer 

Ahlquist och Glenn Nilsson och till suppleanter för dessa utse Sven Birkedal och Anders 

Hallengren.  

§ 14. Val av valberedning.  

Ketsstämman beslöt att omvälja Evert Valfridsson och Inge Åberg och nyvälja Barbro 

Ahlner och Ulrika Tollgren med Evert Valfridsson som sammankallande.  

§ 15. Motioner.  

Inga motioner hade inkommit.  

§ 16. Verksamhetsplan för år 2010.  

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2010.  

Kretsstämman antog styrelsens förslag till verksamhetsplan.  

Bilaga 4.  

§ 17. Budget för år 2010.  

Agnetha Björklund presenterade styrelsens förslag till budget för år 2010.  

Kretsstämman antog styrelsens förslag till budget.  

Bilaga 5.  

§ 18. Avtackning.  

Christer Neideman framförde ett tack till de avgående styrelseledamöterna och till Åsa 

Jakobsson för hennes arbete i valberedningen.  

§ 19.  

Ordförande Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad och hälsade kvällens 

föreläsare Kjell-Arne Olsson och Torgny Roosvall från Floravårdsgruppen välkomna.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman, Christer Ahlquist ochBirgitta Wallgren 11  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Studiefrämjandet 2010-02-17  

 

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

Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh.  

§ 60.  

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat.  

§ 61.  

Föregående protokoll godkändes efter ändring i § 57  

§ 62.  

Rapporter.  

Lördagen den 19 januari. Gåsgruppsmöte. Rapportör Christer Neideman: Pga att 

skadorna varit så stora kunde man bara ge 50 % skördeskadeersättning. Man tillstyrkte 

anläggandet av en gåsåker i Hovby. Man föreslog prickning av gåsägg, dock ej för bon 

som ligger i vassar, då man i så fall skulle störa andra fåglar. Någon föreslog att man 

skulle jaga gäss på naturreservatet Näsby Fält, vilket Christer avstyrkte.  

Onsdagen den 20 januari. Möte om Earth Hour på Miljö- och Hälsoskyddskontoret. 

Rapportör Karin Bergendal: Lördagen den 27 mars är det Earth Hour. Då kommer 

gatlyset på Stora och lilla Torg och kanske Östra och Västra Storgatan däremellan att 

vara släckt kl. 20.30 – 21.30. Där ska då representanter från Pannkakskyrkan, 

scouterna, Naturskyddsföreningen, Turistföreningen, FN-föreningen och Unicef vara 

utplacerade och informera. En tipsrunda med fyra stationer och fyra frågor skall ordnas. 

Priset för de som lyckas bäst där skall bestå av LED-lampor. På Studiefrämjandet hålls 

en utställning om alternativ till glödlampor.  

Söndagen den 24 januari. Örndag i Tosteberga. Rapportör Christer Neideman: Minst 100 

personer deltog. Som mest sågs 14 havsörnar samtidigt. Det var kallt att stå och titta i 

den sydostliga vinden, och det kan ha avskräckt en del från att deltaga.  

Söndagen den 31 januari. Jorden runt bland levande och döda vulkaner. Föredrag på 

Regionmuséet. Rapportör Karin Bergendal: 21 deltagare. Bra föredrag.  

Söndagen den 31 januari. Rådslag i Alvesta. Rapportör Christer Neideman: Rådslaget 

hölls med mötesformen Open Space. Huvudfrågorna för rådslaget var: Hur ska 

Naturskyddsföreningen bli roligare, starkare, effektivare? Vilka frågor är viktigast? Hur 

ska vi jobba?  

Måndagen den 8 februari. Möte om kommunens klimatstrategi och energiplan. Förslagen 

är bra, men ambitionerna kan höjas ytterligare. Rapportörer: Christer, Agnetha och 

Sussie  

12  



Onsdagen den 10 februari. Förberedande möte för Miljövänliga veckan. Rapportör 

Sussie Söderlundh: Tyvärr kom inga till mötet.  

Lördagen den 13 februari. Hundraårsjubileum för Naturskyddsföreningen i Skåne i AF-

borgen i Lund. Rapportörer: Karin Bergendal, Christer Neideman och Anders 

Sigfridsson: Ca 110 deltagare. Jubileet inleddes med ett bildspel kl. 13, och sedan följde 

några föredrag i tät följd med avbrott för lunch. Innan middagen kl. 18.30 var det paus, 

då man fick tillfälle att umgås och titta på skärmutställning, bildspel m.m.  

Söndagen den14 februari. Jordarter i Kristianstadsområdet. Föredrag på Regionmuséet. 

Rapportör Karin Bergendal: 14 åhörare. Föredraget fokuserade ej på 

Kristianstadstrakten.  

§ 62.  

Inför årsmötet.  

Bokslut och årsberättelse för år 2009 och verksamhetsplan och budget för år 2010 

diskuterades.  

Christer åtog sig att fråga Ulrika Tollgren om hon är vilig att ingå i valberedningen.  

Fika på årsmötet: Christer ordnar vetelängd och tar med två pumptermosar, Lars 

Jonsson tar med vattenkokare, Karin tar med saft och tepåsar, Sussie tar med mjölk och 

Agnetha tar med en termoskanna med kaffe.  

Styrelsen beslöt att avgiften för fadderstorkar i Storkprojektet årligen skall tas upp till 

beslut i styrelsen.  

§ 63.  

Övriga frågor.  

Styrelsen beslöt att till nästa höst använda medel ur Friden Sandbergs fond för att köpa 

fågelfrö för utdelning.  

Karin representerar kretsen på kommande kretsråd.  

På Studiefrämjandets årsmöte representeras kretsen av Anders och Karin – Karin 

anmäler deltagandet till Studiefrämjandet.  

Styrelsen beslöt att bekosta geologiska kartor till deltagarna i geologistudiecirkeln.  

Styrelsen beslöt att kretsen bekostar två av de LED-lampor som utgör pris på tipsrundan 

på Earth Hour.  

§ 64.  

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 29 mars kl. 19.00 på Studiefrämjandet. Agnetha 

åtog sig att ansvara för fika.  

§ 65.  



Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson, Justeras: Christer Neideman 13  

  



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen Kristianstad 

på Studiefrämjandet 2010-01-18  

 

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

Kulikauskaite, Christer Neideman, Lotta Nilsson, Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh 

samt, under § 50-51, valberedningen, bestående av Åsa Jakobsson, Evert Valfridsson 

och Inge Åberg.  

§ 50.  

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat.  

§ 51.  

Valberedningen diskuterade bl.a. kontinuiteten i styrelsen. Åsa Jakobsson undanbad sig 

omval till valberedningen.  

§ 52.  

Föregående protokoll godkändes efter ändring så att rapportörens namn alltid nämns. 

Styrelsen beslöt att i fortsättningen i § Rapporter namnge rapportören för varje punkt.  

§ 53.  

Rapporter:  

Torsdagen den 12 november. Föredrag om rovfåglar av Patrik Olofsson. Rapportör 

Christer Neideman: Samarrangemang med NÖ Skånes Fågelklubb. Ca 100 deltagare.  

Söndagen den 22 november. Kretsråd i Lund. Rapportör Virginija Kulikauskaite: Mer än 

20 deltagare. Man föreslog att Naturskyddsföreningen skall ha öppen samverka med 

företag, t.ex. IKEA och H&M. Mikael Karlsson kommer till Lund den 30/1 för att diskutera 

detta med länsförbundet. Virginija kommer att delta där om hon kan få ledigt för det. 

Handla miljövänligt diskuterades. Det talades samarbetsproblem med butiker. 

Miljövänliga dagen skall i år handla om klädbyte – i år kommer ingen i kretsens styrelse 

att engagera sig i detta. Naturskyddsföreningen håller på att skapa ett nätverk för 

jordbruksfrågor och kommer att anställa en person för detta.  

Måndagen den 23 november. Möte med Ivösjökommittén. Rapportör Christer Neideman: 

Genomgång av verksamheten det gångna året: Syrgasmätningar, provfiske m.m. Lite 

mindre fisk än vanligt. Syrebrist i Axeltorpsviken under 10 meters djup under sommaren. 

Ett vattenråd för Skräbeån har bildats.  

Lördagen den 26 december. Annandag jul-promenad. Rapportör Christer Neideman: 

Promenadens mål var Ekenabben. Vädret var dåligt. Ett fyrtiotal vandrare kunde dock 

notera 42 fågelarter vilket är rekord. 

Söndagen den 17 januari. Vad heter fossilet eller mineralet? Rapportör Karin Bergendal: 

Geolog Claes Bergman var på Regionmuséet för att bestämma fossil eller stenar som 



folk hade med sig eller svara på andra frågor om geologi. Ca 20 personer tog tillfället i 

akt att göra detta.  

§ 54.  

Inför årsmötet.  

Årsberättelsen: Christer redogjorde för arbetet med årsberättelsen. Texterna till 

årsberättelsen skall om möjligt vara klara senast 31 januari.  

Verksamhetsplanen för 2010 diskuterades – Christer skriver ut förslaget.  

Styrelsen uppdrog åt Christer att ansöka om bidrag till kretsen från kommunen.  

§ 55.  

Styrelsen uppdrog åt Christer att representera kretsen på rådslaget i Alvesta 31 januari.  

§ 56.  

Karin informerade om att kretsen ska informera deltagare i kretsens aktiviteter att dessa 

sker i samarbete med Studiefrämjandet. Karin föreslog att kretsen i fortsättningen ger en 

enkel gåva till föredragshållare. Detta antogs av styrelsen.  

§ 57.  

Övriga frågor.  

Kommunen ordnar ett klimat- och energiplansmöte på Krinova måndagen den 8 februari. 

Sussie och Agnetha anmäler sig till detta.  

Styrelsen beslöt att den som skriver debattinlägg i kretsens namn skall ge styrelsen två 

dygn på att komma med synpunkter på inlägget innan det skickas för publicering. Karin, 

Christer, Lotta och Anders deltar i 100-årsjubileet för Naturskyddsföreningen i Skåne.  

Earth Hour lördagen den 27 mars: Anders, Sussie och ev. Virginija representerar kretsen 

där.  

Till informationsmötet den onsdagen den 20/1 anmäler sig Karin och Anders.  

§ 58.  

Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 17 februari på Studiefrämjandet. Lars Jonsson åtog 

sig att ansvara för fika.  

§ 59.  

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.  

Vid protokollet: Anders Sigfridsson  

Justeras: Christer Neideman 


