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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad onsdag 2011-01-19. 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Sussie Söderlundh, samt från valberedningen Barbro Ahlner och Evert 
Valfridsson. 

 

§ 45. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 46. 

Rapporter. 

1. Fredagen den 12 november. Provning av röda ekologiska viner med Lars Jonsson. 
Rapportör Sussie Söderlundh: Ca tio personer deltog. 

2. Onsdagen den 17 november. Tre öar – Om Mallorca, Gran Canaria och Farne Islands, 
deras natur och fågelliv av Christer Neideman. Rapportör Christer Neideman: Ca 17 
personer deltog. 

3. Söndagen den 26 december. Annandag jul-vandring med Christer Neideman: Ca 30 
personer deltog. Vandringen var tänkt att gås på Linnérundan, men eftersom det 
bitvis låg en halv meter snö ändrades planerna. I stället gick man en lika lång runda 
mot Hedentorp och Helgedal. Trots den bistra vintern observerade man 32 
fågelarter. Däremot såg man inga blommande växter, vilket man gjort på flera 
tidigare Annandag jul-vandringar. 

4. Fredagen den 12 november. Naturskyddsföreningens höstkonferens i Stockholm 
”Vem ska bort?” med Tilde de Paula som konferencier. Rapportör Christer Neideman:  
En bra konferens. 

5. Torsdagen den 18 november. Möte om miljöprövning av vindkraftverk vid 
Maltesholm. Rapportör Christer Neideman: Mötet präglades av intoleranta och 
aggressiva vindkraftsmotståndare.   

6. Lördagen och söndagen den 20 – 21 november. Konferens om biologisk mångfald i 
Falsterbo. Rapportör Christer Neideman: Många deltagare. Mycket information från 
Länsstyrelsen. Väl många föreläsningar, men på det hela taget en bra konferens. 

7. Onsdagen den 24 november. Ivösjökommitténs möte. Rapportör Christer Neideman: 
Björn Fylke från Ifö Sanitär berättade om företagets historia och framtidsplaner. 
Christer sade att det var olämpligt att skjuta de fåglar som häckar på taken. Man har 
mätt kvicksilverhalten i gädda (medelvärde 0,44 mg/kg). Fiskgjusarna i Ivösjön hade 7 
lyckade häckningar år 2010. En unge har fått GPS- sändare. 

8. Onsdagen den 15 december. Webbplatsen Sländan har kommit igång. Rapportör 
Christer Neideman. 

9. Lördagen den 11 januari. Möte på Naturum Vattenriket om samarbete med 
föreningar. Rapportör Christer Neideman. 
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§ 47. 

Valberedningen vädjade om hjälp med att hitta styrelseledamotskandidater. 

 

§ 48. 

Inför årsmötet. 

 

Verksamhetsplanen för 2011 diskuterades. Många aktivitetsrapporter saknas. 
Ordförande vädjade till deltagarna att skriva dessa innan årsmötet. 

 

§ 49. 

Övriga frågor. 

1. Vattenriket ska presenteras för deltagare på Jamboreen och deras anhöriga med 
aktiviteter på Ekenabben den 31/7 – 2/8. Vi kommer eventuellt att medverka 
med naturstig eller liknande. 

2. Styrelsen beslöt att Brodde Almers brev har så här långt besvarats tillräckligt. 
3. Christer presenterade förslag till yttrande om kommunens vindbruksplan och 

förslag till skrivelse om Gyetorp. Styrelsen förklarade sig nöjd med dessa, men 
Christer kommer att komplettera skrivelsen om Gyetorp. 

4. Karin Bergendal reserverar sig mot vår kritik mot 1000-metersgränsen för 
avståndet mellan bostäder och vindkraftverk. 

 

§ 50. 

Tid för nästa styrelsemöte bestämdes till tisdagen den 15 februari kl. 19.00 på 
Studiefrämjandet. Lars Jonsson ansvarar för fika. 

 

§ 51. 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

…………………………………………………………….. …………………………………………………….. 

Odförande   Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 

Studiefrämjandet, Kristianstad tisdag 2011-02-15. 

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

 

§ 52. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 53. 

Rapporter  

1. Söndagen den 23 januari. Örndag i Tosteberga hamn. Rapportör Christer Neideman: 
Örndagen gynnades av ganska behagligt väder; någon minusgrad och svag vind. 400 – 
500 personer beräknades ha besökt arrangemanget. Som mest sågs 36 havsörnar 
samtidigt. 

2. Tisdagen den 25 januari. Gåsgruppsmöte. Rapportör Christer Neideman: Fjolårets 
verksamhet summerades: Stora skador på grödor – ett tilläggsanslag på 4,2 miljoner 
kr hade äskats. På grund av den hårda vintern var antalet gäss mycket lågt vid 
december- och januariräkningarna. Man beslöt att fortsätta med Göran Frisk som 
gåsskrämmare och att anlägga gåsåkrar och en tranåker åtminstone vid Pulken. 

3. Tisdagen och onsdagen den 8 – 9 februari. Miljödomstolens förhandlingar om 
vindkraften på Taggen. Rapportör Christer Neideman: Första dagen ägnades åt att 
Vattenfall och Wallenstam redogjorde för projektet. 40 – 50 personer deltog. Andra 
dagen inleddes med att Sjöfartsverket, Fiskeriverket, Kammarkollegium och 
länsstyrelserna presenterade sina synpunkter. Sedan blev det föreningars och 
enskildas tur. På eftermiddagen var man ute och tittade på området för 
vindkraftparken från Täppetstranden och Sandviken. Till sist var det slutplädering. 30 
– 40 personer deltog. 

4. Bra Miljöval. Willys-butiken i Kristianstad ska genomgå sin årliga Bra miljövalskontroll 
i mars/april och årets tema är fisk- och skaldjur. Kriterierna för att behålla Bra 
miljöval-märkningen skärps varje år. 

 

 

§ 54. 

Inför årsmötet 

Verksamhetsplanen diskuterades kort. Agnetha Björklund redogjorde för bokslutet för år 
2010 och budgeten för år 2011. Christer Neideman redogjorde för arbetet med 
årsberättelsen. 
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§ 55. 

Övriga frågor 

1. Agnetha Björklund och ev. Karin Bergendal representerar kretsen på 
Studiefrämjandets årsmöte den 24 mars. 

2. Karin Bergendal och Susann Söderberg funderar över kretsens insatser under 
nästa Miljövänliga vecka. 

3. Styrelsen diskuterade över vad kretsen ska ha för aktiviteter med anledning av 
scoutlägret i sommar. Ett möte om scoutlägret hålls på naturum den 21/2. 

4. Styrelsen beslöt att de pengar som skänktes till kretsen till minne av Brita 
Bjerstedt i första hand bör användas till skötseln av Gyetorpskärret. 

 

§ 56. 

Tiden för det konstituerande styrelsemötet bestämdes till tisdagen den 15 mars kl. 19.00 
på Studiefrämjandet.  

 

§ 57. 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

……………………………………………………………….. ……………………………………………………….. 

Ordförande   Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad onsdag 2011-03-09 på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

§ 1. 

Kretsens ordförande Christer Neideman hälsade medlemmarna välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 

 

§ 2. 

Kretsen och årsmötet gratulerade Christer Neideman till att ha fått Kristianstads kommuns 
miljöpris för år 2011. 

 

§ 3. Val av sammanträdesfunktionärer. 

Kretsstämman valde Christer Neideman till ordförande och Anders Sigfridsson till 
sekreterare för mötet. 

 

§ 4. Val av protokolljusterare. 

Kretsstämman valde Gösta Peper och Birgitta Vallgren att justera mötets protokoll. 

 

§ 5. 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. 

 

§ 6. Styrelsens årsberättelse. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2010. Kretsstämman 
godkände förslaget. Christer demonstrerade också med hjälp av dator och projektor hur 
webbplatsen Sländan fungerar.                                                                                                     
Bilaga 1. Årsberättelse för 2010 

 

§ 7. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2010. 
Kretsstämman godkände den ekonomiska redovisningen.                                                       
Bilaga 2. Resultaträkning och balansräkning 
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§ 8. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. 

Revisorernas berättelse lästes upp av revisorn Christer Ahlquist. Kretsstämman beslöt att 
med instämmande i revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. 

Bilaga 3. Revisorernas berättelse 

 

§ 9. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande för år 2011 omvälja Christer Neideman. 

 

§ 10. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för 2011 omvälja Agnetha Björklund. 

 

§ 11. Fastställande av antalet övriga styrelseledamöter. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till nio. 

 

§ 12. Val av styrelseledamöter för åren 2011 – 2012. 

I tur att avgå är Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, Anders Sigfridsson och Sussie 
Söderlundh. Sussie Söderlundh har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite och Anders Sigfridsson 
och nyvälja Katarina Tilderkvist. 

 

§ 13. Fyllnadsval av styrelseledamot för år 2011. 

Kretsstämman beslöt att nyvälja Barbro Ahlner för år 2011 efter Johanna Sjölin. 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2011. 

Kretsstämman beslöt att fram till nästa kretsstämma till ordinarie revisorer omvälja Christer 
Ahlquist och Glenn Nilsson och till suppleanter för dessa omvälja Sven Birkedal och Anders 
Hallengren. 
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§ 15. Val av valberedning. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Ulrika Tollgren, Evert Valfridsson och Inge Åberg med Evert 
Valfridsson som sammankallande. 

 

§ 16. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 17. Verksamhetsplan för år 2011. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2011.  

Kretsstämman antog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga 4. Verksamhetsplan för 2011 

 

§ 18. Budget för år 2011. 

Agnetha Björklund presenterade styrelsens förslag tillbudget för år 2011. 

Kretsstämman antog styrelsens förslag tillbudget. 

Bilaga 5. Budget för 2011 

 

§ 19. Avtackning.   

Christer Neideman framförde ett tack till avgående styrelseledamoten Sussie Söderlundh. 

 

§ 20.  

Ordförande Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad och hälsade kvällens 
föreläsare Sven-Åke Hansson välkommen. 

 

Vid protokollet: ………………………………………… Justeras:………………………………………… 

                                  Anders Sigfridsson  Christer Neideman 

 

………………………………………………………………       ………………………………………………………… 

Gösta Peper     Birgitta Vallgren 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad, tisdag 2011-03-15. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman, 
John Nordkvist, Annelie Rossander, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, Katarina Tilderkvist.  

 

§ 1. 

Ordförande Christer Neideman förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2. 

Till sekreterare för mötet valdes Anders Sigfridsson. 

 

§ 3. Föregående protokoll justerades. 

 

§4. 

Styrelsens ledamöter presenterade sig för varandra. 

 

§ 5. 

Christer redogjorde kort för Naturskyddsföreningens organisation. 

 

§ 6. 

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 Katarina Tilderkvist. 

Dessutom beslöts att Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman, Annelie 
Rossander, Susann Söderberg och Katarina Tilderkvist samlas för att under Sussie Söderlundhs 
ledning lära sig hur man sköter hemsidan. 
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§ 7. 

Val av arbetsgrupper inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

programgrupp utse Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Susann 
Söderberg, Katarina Tilderkvist. 

remissgrupp utse Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman, Annelie 
Rossander, Anders Sigfridsson. 

Handla Miljövänligt-grupp utse Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Susann 
Söderberg, Katarina Tilderkvist med Karin som sammankallande. 

Dessutom beslöts att Susann och Katarina funderar på om och hur vi kan starta barnverksamhet 
(Natursnokar). 

 

§ 8. 

Val av representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd. 

Styrelsen beslöt att till att representera kretsen i 

Samrådsgruppen för Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike utse Lars Jonsson och Christer 
Neideman med Agnetha Björklund som ersättare. 

Referensgruppen för grågåsförvaltning utse Christer Neideman med Agnetha Björklund som 
ersättare. 

Ivösjökommittén utse Christer Neideman med Agnetha Björklund som ersättare. 

Immelngruppen utse Ulrika Tollgren. 

Vattenrådet för Skräbeån utse Christer Neideman med Agnetha Björklund som ersättare. 

Österlens Vattenvårdsförbund utse Lars Jonsson med John Nordkvist som ersättare. 

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Susann Söderberg med John Nordkvist som ersättare. 

 

§ 9. 

Styrelsen beslöt att till 

ombud för kretsen på Naturskyddsföreningen i Skånes länsstämma lördagen den 9 april utse Barbro 
Ahlner, Christer Neideman, Gerd Neideman och Evert Valfridsson. 
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§ 10. 

Rapporter. 

1. Högestad. Rapportör Christer Neideman: Greve Carl Piper ville ha synpunkter på lokalisering 
av vindkraftverk. 

2. Möte om aktiviteter kring jamboreen. Rapportör Agnetha Björklund: Kretsen kan arrangera 
en naturstig kl 13 – 18 den 29 – 31 juli. Nästa möte blir den 2 maj kl 8 – 10 då allt skall 
beslutas. Styrelsen beslöt att tillsätta en arbetsgrupp för detta bestående av Karin Bergendal, 
Agnetha Björklund, Christer Neideman och Annelie Rossander med Agnetha som 
sammankallande. 

3. Kretsstämma onsdagen den 9 mars. Rapportör Christer Neideman: 15 personer deltog. 
4. Måndagen den 14 mars. Möte för Samrådsgruppen för Kristianstads Vattenrike. Rapportör 

Lars Jonsson: Det tillkännagavs att naturumet fått mycket fler besökare än man räknat med  
–  redan har lika många besökt naturumet som man väntat hela det första året. Man planerar 
att bygga en flytbrygga med skärmtak vid badhuset. Den 6 juni hålls Naturrundan – ett 
tillfälle för entreprenörer med verksamhet i Vattenriket att presentera sin verksamhet. 
Någon informerade om naturreservatet Årummet. Hans Cronert berättade om 
strandängsvadare. 

§ 11. 

Övriga frågor. 

1. Brodde Almers motion till länsstämman diskuterades kort. 
2. Beslöts att kretsen även under 2011 skall ha två fadderstorkar. 
3. Beslöts att den som skriver insändare till tidningar som talesman för kretsen skall delge 

styrelsen insändaren via e-post och låta ledamöterna få två dagar på sig att yttra sig över 
denna. 

 

§ 12. 

Programgruppen träffas måndagen den 11 april kl 18.30 hos Christer i Hammarslund. 

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 9 maj kl. 18.30 på Studiefrämjandet. John Nordkvist åtog sig att 
ansvara för fika. 

 

§ 13. 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

……………………………………………………………..  …………………………………………………………………. 

Ordförande    sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad måndag 2011-05-09. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, 

                     John Nordkvist, Katarina Tilderkvist. 

Adjungerad till p.58: Petra Svensson, Studiefrämjandet SydOst 

 

 

§ 58. 

 

Petra Svensson, vår kontaktman på Studiefrämjandet, naturskyddsföreningens studieförbund, hade 

ordet: 

 

Organisationens resurser har minskat oerhört mycket de senaste åren. Den främsta orsaken är 

minskade bidrag från kommunerna, som dessutom inte är tvingade att ge studieförbunden bidrag. 

Detta är olyckligt, eftersom demokratin i Sverige föddes i folkbildningen. 

Det kommunen är mest intresserad av är hur många studietimmar som rapporterats från  

studiecirklarna: En studietimme är 45 minuter. Reglerna är f.ö. att cirkeln tillsammans med ledaren 

består av minst tre personer, där alla är äldre än 13 år. Det ska finnas en handlingsplan som, i vårt 

fall, avdelningen Studiefrämjandet SydOst godkänner. 

En helgträff med ledare är också folkbildningsverksamhet, men enligt regeringen bara värd hälften 

mot en cirkel. Naturskyddsföreningens inrapporterade exkursioner räknas som kulturprogram; ett 

sådant ska vara mer än 30 minuter och ha både sändare och mottagare.  

Studiefrämjandet kan hjälpa oss med att skicka föreningsbrev för fem kronor styck till en grupp samt 

göra foldrar och broschyrer. 

Naturskyddsföreningen är alltså en av Studiefrämjandets medlemsorganisationer.  

Så småningom blir Skånes mykologiska förening (Puggehatten) och Lunds botaniska förening 

samarbetsorganisationer, alltså utan rösträtt på årsmötena. 

 

§ 59. 

 

Karin Bergendal utsågs till mötessekreterare. Föregående protokoll justerades. 
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§ 60 

 

Rapporter: 

Åtta personer hade gjort storverk med röjning i Gyetorp  19/3. (CN) 

Trankvällarna 25/3 och 2/4 drog ovanligt många både människor och tranor. (CN) 

Föredraget Upptäck täkter 12/4 pekade bl.a. på att många av täkternas arter är beroende av kalk. 

(CN) 

Till Lingenäset 27/4 kom 15 personer. En havsörn lät sig beskådas på ön. (AB) 

Till Bokenäset 8/5 kom inga barn men sju vuxna, som bl.a. tittade på kartfjärilar. (CN) 

Ivösjökommittén möttes 30/4. Ewa Wemby valdes till ordförande för år 2011 och Anna Grönlund, 

kommunekolog i Bromölla är sekreterare. (CN) 

Vid länsstämman 9/4 valdes förra kassören Marianne Steneroth-Sillén till ordförande. Brodde Almers 

motion diskuterades och vårt svar accepterades.(CN) 

Under konferensen 12/4 om Skånska landskap fick man veta hur Europeiska landskapskonventionen 

fungerade i Storbritannien m.fl. länder. (CN) 

Vattenråd Skräbeån 14/4. Det är bra skött. (AB) 

Strandängsseminariet 14-15/5 handlade om allvaret i att antalet vadarfåglar minskar inte bara i 

Sverige utan också i andra europeiska länder. (CN) 

På grundvattenrådet 5/5 antogs att en tredjedel av konstbevattningsvattnet blir nytt grundvatten. 

(Vilket verkar högt räknat)  (CN) 

Österlens vattenvårdsförbund. Föreningen blev medlem, ett vattenråd bildades  och man bestämde 

att medlemsavgiften skulle vara 200 kr för ideella föreningar. (CN) 

Gyetorpsprojektet. Ulrika Hedlund har hjälpt Christer Neideman att ihop med kommunen skriva 

ansökan om LONA-pengar. 

 

 

§ 61 

 

Vi gick igenom programkommitténs förslag till hösten 2011. Innehållet i programmet fastställs på 

nästa sammanträde. 



14 
 

Vi diskuterade också möjligheten att t.ex. trycka en billigare folder istället för det numera ganska 

tjocka programhäftet. 

 

 

§  62 

 

Datum för nästa sammanträde bestämdes till måndagen 13 juni. (Senare ändrat till 16 juni) 

 

 

§  63 

 

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

                                                                                      

Karin Bergendal 

 

Justeras: 

 

………………………………………………..         …………………………………………. 

 

Ordförande                                                                 Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 

Studiefrämjandet, Kristianstad torsdag 2011-06-16. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija 
Kulikauskaite, Christer Neideman, John Nordkvist, Annelie Rossander, Anders Sigfridsson. 

 

§ 64. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 65. 

Rapporter.  

1. Onsdagen den 18 maj kl 18.00. Floravandring vid Barnakälla. Rapportör Christer Neideman: 
Exkursionen leddes av Kjell-Arne Olsson. Tolv personer deltog. Några var från Lund och Malmö. 
Längs vägen blommade bl.a. myskmadra, skogsbräsma och smultron. Man såg också röda 
skogssniglar. 

2. Söndagen den 22 maj kl 8.00. ”Upptäkter  på plats”, exkursion för att studera sandtäkter i 
Bäckaskog och Åhus. Rapportör Christer Neideman: Då den tilltänkte ledaren var sjuk leddes 
exkursionen av Christer Neideman och Linda Niklasson. Vid Åhus kunde man se rikligt med yngel 
av strandpadda. 

3. Måndagen den 23 maj kl 18.00. Exkursion till Herculesreservatet. Rapportör Christer Neideman: 
Exkursionen leddes av Christer Neideman och Evert Valfridsson. Ca 40 personer deltog. Man såg 
bl.a. blommande mandelblomma, ängsbräsma, ängsviol och ängsnycklar. Man såg brun kärrhök 
bygga bo och grågäss vakta sina ungar. Av ovanligare arter observerades lärkfalk, svarttärna och 
pungmes. 

4. Fredagen den 27 maj kl 21.30. Fladdermusexkursion. Rapportör Christer Neideman: Exkursionen 
leddes av Gösta Peper. Fem personer deltog (det regnade). Med hjälp av fladdermusdetektor 
observerades vattenfladdermus, dvärgfladdermus, nordisk fladdermus och stor fladdermus. 
Man hörde också kattugglor. 

5. Söndagen den 5 juni kl 20.00. Naturnatten. Rapportör Christer Neideman: Exkursionen leddes av 
Christer Neideman. Elva personer deltog. Naturnatten var i år inriktad på grodor, och man gav sig 
iväg till de grodrika dammarna vid Baldringe och Svartskylle. Man besökte också dammar vid 
Högaborg. Man fick höra klockgroda och lövgroda. 

6. Torsdagen den 9 juni kl 18.00. Floravandring på trädesmarker vid Åhus. Rapportör Christer 
Neideman: Exkursionen leddes av Kjell-Arne Olsson. Det hade blivit en fin flora på de ytor där 
man grävt ner fjärrvärmeledning. Där hade man lagt tillbaka jorden i ”omvänd” ordning, dvs man 
hade lagt tillbaka den understa jorden överst. 

7. Söndagen den 12 juni. Gyetorp – ett skyddsvärt rikkärr. Rapportör Christer Neideman: 
Exkursionen leddes av Christer Neideman och Jan-Erik Nawrin. 28 personer deltog. Man fick se 
nio arter orkidéer, klasefibbla, kattfot och svartbräken. På ett frodigt område nära havet var det 
gott om smörbollar. De hade ökat efter röjning. Dessutom sågs havsörn och korp. 

8. Onsdagen den 25 maj. Stämma för Österlens vattenvårdsförbund. Rapportör Christer Neideman: 
Eftersom varken Lars Jonsson eller John Nordqvist kunde närvara, åkte Christer till stämman. 
Christer lämnade in en ansökan om medlemskap för kretsen i förväg, så kretsen är röstberättigad 
och valbar. Stämman beslöt att omvandla vattenvårdsförbundet till ett vattenråd från den 1 juli. 
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Lars Jonsson valdes in som ersättare i styrelsen. Christer yrkade på  att medlemsavgiften för 
ideella föreningar skulle vara oförändrad (200 kr) och det blev också stämmans beslut. 

9. Fredagen den 13 maj. Möte för Samrådsgruppen för Vattenriket. Rapportör Lars Jonsson: En 
damm skall anläggas vid Adinall. Det finns många malar i Helge å. 

10. Föreningen Legevind skall likvideras. Kan innebära att pengar tillfaller kretsen. 

 

§ 66. 

Höstprogrammet diskuterades  och fastställdes. 

 

§ 67. 

Övriga frågor.  

1. Måndagen den 27 juni kl 17.00 – 19.30 träffas de som vill lära sig sköta hemsidan på 
Högskolan, hus 20, fjärde våningen, Datasalen. 

2. Vi blir inte inblandade i Globaltorget. 
3. Styrelsen beslöt att kretsen inte engagerar sig i Grönt tekniskt nätverk. 
4. Karin Bergendal sammankallar de som vill hjälpa till att informera om Naturskyddsföreningen 

på Ekenabben den 29 – 31 juli. 

 

§ 68. 

1. Utskicksmöte hålls på Högskolan, hus 20 torsdagen den 18 augusti kl 19.00. 
2. Nästa styrelsemöte hålls hos Barbro Ahlner, Grödby, torsdagen den 25 augusti kl 18.30. 

 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

…………………………………………………………………..  ……………………………………………………………… 

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 



17 
 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

hos Barbro Ahlner, Grödby torsdag 2011-08-25. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson. 

 

§ 69. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 70. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 19 juni. De vilda blommornas dag 
 
vid Mosslunda kl 10.00. Rapportör Christer Neideman: Exkursionen leddes av Torgny 
Roosvall. 22 personer deltog. 
 
i Branthalla, Bromölla kl 10.00. Rapportör Barbro Ahlner: Exkursionen leddes av Sam 
Skällberg. 14 personer deltog. 
 
i Åhus kl 14.00. Rapportör Christer Neideman: Exkursionen leddes av Kjell-Arne 
Olsson och Vattenrikets ekolog Carina Wettemark som berättade om floran på 
golfbanan Åhus Västra och längs med Sånnastigen. Man besökte också Utemuseum 
Sånnarna. Ca 75 personer deltog. 
 

2. Måndagen den 4 juli kl 18.00. Floravandring vid Kolhögarna i Åhus. Rapportör 
Agnetha Björklund: Exkursionen leddes av Kjell-Arne Olsson. Ca 40 personer deltog. 
Man tittade på hur det såg ut där fjärrvärmeledningar grävts ner och där kolhögarna 
hade legat. Några sandnejlikor besågs i en glänta i tallskogen. 

3. Tisdagen den 12 juli kl 14.00. Vandring på Härlövs ängar. Rapportör Christer 
Neideman: Exkursionen leddes av Christer Neideman. Nio personer deltog.  Man 
undersökte floran på den gamla soptippen över Härlövs ängar. Växtligheten är både 
artrik och frodig. Stora ytor var täckta med enartsbestånd av t.ex. brännässlor och 
krustistlar. Där lakvattnet trängde fram ur tippen växte saltgynnade arter som 
smultronklöver och grått saltgräs. 

4. Torsdagen den 21 juli kl 18.00. Floravandring vid Kaptenens väg, söder om 
Gropahålet. Rapportör Christer Neideman: Vandringen leddes av Kjell-Arne Olsson. 
20 personer deltog. Man vandrade genom tallskogen ner till havet och sanddynerna. 
Man såg bl.a. tre arter knipprot, sex pyrolaarter, sandnejlika och hedblomster. 

5. Onsdagen den 3 augusti kl 18.00. Floravandring vid Kjugekull. Rapportör Christer 
Neideman: Vandringen leddes av Torgny Rosvall. 25 personer deltog. Dessa fick se 
mycket av parasiten ljungsnärja, som dock sällan växte på ljung utan oftast på 
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gullusern eller puktörne. Bland andra växter som sågs kan nämnas åkervädd, 
fältvädd, jordtistel, spåtistel och gullris. 

6. Söndagen den 7 augusti. Fjärilsexkursion vid Horna. Exkursionen fick ställas in p.g.a. 
regn, men tre personer kom faktiskt till samlingsplatsen. 

7. Tisdagen den 23 augusti. Föredrag om dagfjärilar och hur man kan hjälpa till att inventera 
dem. Rapportör Christer Neideman: 16 personer deltog. Lars Pettersson, biolog och 
koordinator i Svensk Dagfjärilsövervakning, inledde med att beskriva sitt projekt. 
Övervakningen bygger på att frivilliga regelbundet inventerar slingor eller punkter. Efter 
pausen berättade Kristian Nilsson om Länsstyrelsens övervakning av dagfjärilar i Skånes ängs- 
och betesmarker. 

8. Fredagen den 29 – söndagen den31 augusti. Naturmingel på Ekenabben i Naturum 
Vattenrikes regi. Rapportör Karin Bergendal:  Enligt uppgift besöktes arrangemanget av ca 
200 personer. Första dagen regnade det mycket, andra dagen mindre och tredje dagen inte 
alls. Naturstigen var ganska uppskattad. Som ideell förening är vi berättigade till ersättning 
för kostnader för deltagandet. 

§71. 

Höstprogrammet. 

Programpunkterna t.o.m. början av oktober diskuterades. Det påpekades att en av Valfridssons 
vandringar på Linnérundan, den som angavs skulle ske lördagen den 20 november, kommer att ske 
söndagen den 20 november. 

§ 72. 

Hemsidan. 

Utbildning av fler medhjälpare till att sköta hemsidan diskuterades. 

§ 73. 

Övriga frågor. 

Karin Bergendal, Agnetha Björklund och Christer Neideman deltar i naturumets programplanering 
onsdagen den 21 september kl 15 – 17. 

Beslöts att den som är kontaktperson för en programpunkt kontaktar Kristianstadsbladet för att få  
programpunkten omnämnd under ”Det händer idag”.  

§ 74. 

Nästa styrelsemöte hålls på Studiefrämjandet måndagen den 3 oktober kl  18.30. Lars Jonsson 
ansvarar för fika. 

Programgruppsmöte hålls på Studiefrämjandet måndagen den 10 oktober kl 18.30. Christer ansvarar 
för fika.  Årets sista styrelsemöte hålls måndagen  7 november kl 18.30 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

……………………………………………………………………. ………………………………………………………………… 

Ordförande    Sekreterare 



19 
 

Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad måndag  2011-10-03. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, 
Christer Neideman, John Nordkvist, Anders Sigfridsson. 

 

§ 75. 

Två ändringar i föregående protokoll begärdes. 

 

§ 76. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 28 augusti. Håvning vid Kanalhuset för hela familjen. Rapportör Susann 
Söderberg: Susann var ju inte med på mötet, men hade dessförinnan lämnat en skriftlig 
rapport till styrelsen via e-post, där det bl.a. framgick att 22personer deltog. 

2. Söndagen den 4 september. Svampens dag – svampexkursion med Erik Heijbel. Rapportör 
Karin Bergendal: Ca 30 personer deltog. Många arter hittades. 

3. Lördagen den 10 september. Geologins dag – Vulkaner och geologi i trakten av Höör. 
Rapportör Susann Söderberg via e-post: Exkursionen leddes av Claes Bergman. 25 personer 
deltog. Man besteg sydsidan av Bjäret som är en vulkanisk rest, och besökte Stenskogen med 
ett gammalt stenbrott där man tagit upp sten till slipstenar. 

4. Söndagen den 18 september. Utforskning av Västra Fäladen för hela familjen. Rapportör 
Susann Söderberg via e-post: Sju personer deltog. Man använde rockringar för att inrama ett 
stycke mark som man studerade växterna på, undersökte insektsspår på en murken 
trädstam, funderade över vad för djur som bodde i ett utgrävt hål, m.m. 

5. Söndagen den 25 september. Bondens landskap – Barbro Ahlner guidar vid Brantahalla. 
Rapportörer: Barbro Ahlner och Karin Bergendal: 27 personer deltog. 

6. Lördagen den 1 oktober. Kretsen informerar om miljömärkta fiskar och skaldjur i 
Domushuset i Kristianstad. Rapportör Virginija Kulikauskaite: Flera av våra medlemmar som 
var där uttryckte glädje över att vi informerade om detta. I fisklotteriet såldes 30 – 40 lotter 
av 100 för tio kronor styck. 

7. Torsdagen den 15 september. ”Gåsmöte”. Rapportör Christer Neideman: I år har skadorna av 
gäss på grödor varit mindre än vanligt i våra trakter. Däremot har västra Skåne haft stora 
skador på raps. Häckningen tycks ha gått sämre än vanligt p.g.a. hård vinter och sämre 
tillgång på stående vass att gömma bona i. Trots att tranorna var rekordmånga i våras 
orsakade de få skador. 

8. Onsdagen den 21 september. Programråd för naturum Vattenriket. Rapportör Christer 
Neideman: Christer hänvisar till Karin Magntorns minnesanteckningar som distribuerats till 
styrelsen via e-post. 

9. Gyetorpsprojektet: Christer har skickat en redogörelse till styrelsen via e-post. 
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§ 77. 

Fortsättningen av höstprogrammet. 

Onsdagen den 5 oktober. Vi lagar klimatsmart fisk hos Tina i Gualöv. Tolv personer har anmält 
sig. 

 

§ 78. 

Ev. kan Susann Söderbergs och Katarina Tilderkvists natursnoksverksamhet få projektbidrag från 
riksföreningen. Tiden för ansökan går ut den 10 oktober. Virginija åtar sig att tipsa dem om 
denna möjlighet. 

 

§ 79. 

Övrigt. 

1. Vi behöver fler som lär sig att sköta hemsidan. Virginija kontaktar Katarina och Sussie 
Söderlundh om detta. 

2. Barbro Ahlner åker på riksföreningens höstkonferens Rädda mannen den 18 november. 
3. Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite 

och Christer Neideman deltar i naturum Vattenrikets forskarkonferens den 29 november 
och betalar själva avgiften på 200kr. Agnetha anmäler deltagarna. 

4. Christer överväger att skriva en insändare som talesman för kretsen där han bemöter 
Kristianstadsbladets ledare den 3 oktober där skribenten förespråkar att staten bör 
subventionera kärnkraftsutbyggnad. 

 § 80. 

Nästa styrelsemöte hålls på Studiefrämjandet onsdagen den 9 november kl 18.30 (Observera 
ändringen av dag från beslutet vid förra styrelsemötet).  Agnetha ansvarar för fika. Christer tar 
med en termoskanna med kaffe. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………. 

Ordförande   Sekreterare  
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

på Studiefrämjandet, Kristianstad onsdag 2011-11-09. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, 
Christer Neideman, John Nordkvist, Anders Sigfridsson. 

 

§ 81. 

Föregående protokoll justerades. 

 

§ 82. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 5 oktober. Vi lagar klimatsmart fisk hos Tina i Gualöv. Rapportör Barbro 
Ahlner: Tolv personer deltog. 

2. Lördagen den 15 oktober. Röjardag i Gyetorpskärret. Rapportör Christer Neideman: Tolv 
personer deltog. Vackert väder gjorde arbetet trevligare. 

3. Söndagen den 23 oktober. Skogsexkursion. Rapportör John Nordkvist: 15 personer deltog. 
John Nordkvist ledde en vandring längs den nedlagda järnvägen mellan Årröd och Liarum. 
Gunnar Isacsson visade på spår av vedlevande insekter. 

4. Onsdagen den 5 oktober. Möte för Skräbeåns vattenråd. Rapportör Christer Neideman: 
5. Torsdagen den 6 oktober. Invigning av ekoparken Raslången. Rapportör Christer Neideman: 

Man avser att ta bort en del granskog och ersätta den med lövskog. 
6. Måndagen den 17 oktober. Möte med samrådsgruppen för Kristianstads Vattenrike. 

Rapportör Christer Neideman: Till ny ordförande efter Sune Jonasson valdes Kjell-Erik Ståhl. 
Det märkligaste av det som informerades om var kanske att det finns tankar om att bygga en 
ny väg mellan Barbacka och Härlövsängaleden. 

7. Söndagen den 30 oktober. Kretsråd. Rapportör Karin Bergendal: Knappt hälften av kretsarna 
hade representanter där. Man diskuterade riksstämman. Vårens länskonferens äger rum 
söndagen den 15 april med Helsingborgskretsen som värd. 

 

§ 83. 

1. Styrelsen beslöt att kretsen skriver avtal med Arbetsförmedlingen om att sysselsätta Inger 
Carlsson och Olle Wennberg med naturvårdsarbete inom jobb- och utvecklingsgarantins 
tredje fas. Jan-Erik Nawrin åtar sig att vara handledare. Avtalet skrivs på två år och kan sägas 
upp av båda parter. Det gäller fr.o.m. den 14 november. 

2. Styrelsen beslöt att avsätta 20 000 kronor till inköp av skyddsutrustning och redskap för 
arbetet. 

3. Christer föreslog att de pengar som anordnarbidraget ger placeras i en ny ”naturvårdsfond” 
som eventuellt kan slås ihop med någon eller några av våra befintliga fonder.  Styrelsen 
beslöt att vänta med beslut om detta till bokslutsarbetet. 

§ 84. 

Vår- och sommarprogrammet diskuterades. 



22 
 

§ 85. 

Övriga frågor. 

1. Lars Jonsson representerar kretsen på Österlens vattenvårdsförbunds möte onsdagen den 16 
november. 

2. John Nordkvist framförde några synpunkter på den nya dragningen av E22. 
3. Arbetet med hemsidan har legat nere. Virginija tar kontakt med Sussie Söderlundh som 

eventuellt kan hjälpa till att utbilda fler frivilliga. 
4. Måndagen den 21 november hålls ett seminarium om kartläggning av värdefulla marina 

miljöer i Skåne och Blekinge. Karin och Virginija deltar i det. 
5. Karin och Virginija och övriga i Handla Miljövänligtgruppen har träffats i form av en 

studiecirkel och fortsätter med att förbereda Miljövänliga veckan för nästa år. 

§ 86. 

Nästa styrelsemöte hålls (om behov finns) på Studiefrämjandet onsdagen den 7 december kl. 18.30 
på Studiefrämjandet och styrelsemötet därefter hålls tisdagen den 24 januari, samma plats och tid. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

…………………………………………………………………… …………………………………………………………………. 

 

 


