
1 
 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad 

 

 

Protokoll från år 2013 

 

 

Styrelsemöte  21 januari sid 2-3 

Styrelsemöte 21 februari sid 4 

Årsmöte   13 mars  sid 5-7 

Styrelsemöte  18 mars  sid 8-10 

Styrelsemöte 24 april  sid 11-12 

Styrelsemöte 29 maj  sid 13-14 

Styrelsemöte 19 augusti sid 15-16 

Styrelsemöte  8 oktober sid 17-18 

Styrelsemöte 19 november sid 19-20 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdag 2013-01-23 för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Susann Söderberg, Mikael Ulvholt, samt från valberedningen, Evert  
Valfridsson. 

 

§ 40. 

Evert redogjorde för valberedningens arbete och meddelade också att valberedningens ledamöter 
vill bli avlösta vid årsmötet. 

§ 41. 

Föregående protokoll (15 nov 2012) justerades. 

§ 42. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 21 november. Gifter i vardagen – problem och lösningar. Föredrag av 
Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. Rapportör Susann: Ca 40 deltagare, 
mest damer. Mikael berättade om gifter som vi får i oss t.ex. genom mat, kläder och 
elektronik. Han redogjorde för Naturskyddsföreningens roll gällande detta och principer som 
ska gälla, t.ex. att förorenaren ska betala. 

2. Onsdagen den 26 december. Annandag jul-vandring till Ekenabben. Rapportör Christer: 
Vandringen leddes av Christer och Evert. Ca 40 personer deltog. Vädret var milt och snön 
hade nästan smält bort. Därför kunde man observera hela nio arter blommande växter. 36 
arter fåglar observerades. 

3. Torsdagen den 17 januari. Föredrag om Costa Rica av Hans Cronert. Rapportör Christer: Ca 60 
personer deltog. Ca 30 % av Costa Ricas yta är formellt naturskyddad. Landet har fler 
fågelarter än Europa. 

4. Söndagen den 20 januari. Örndag i Tosteberga hamn. Rapportör Christer: Ca 300 personer 
besökte örndagen. Som mest sågs 10 havsörnar. 

5. Tisdagen den 27 november. Biosfärkonferens. Rapportör Agnetha: Man talade om malar, 
trollsländor och försurning. 

6. Måndagen den 3 december. Grodseminarium på Länsstyrelsen i Kristianstad. Rapportör 
Christer: Situationen för sällsynta groddjur är i stort sett förbättrad tack vare åtgärder. 
Sjukdomen chytridios som utrotat flera arter i världen har konstaterats i Sverige, men tycks 
inte orsaka påtaglig dödlighet här. 

7. Onsdagen den 5 december. Möte för Ivösjökommittén. Rapportör Christer: Ivösjökommittén 
fyller tio år i år, vilket man tänker uppmärksamma. 

8. Torsdagen den 17 januari. Möte för gås- och trangruppen. Rapportör Christer: Antalet gäss 
var som högst i november, ca 27 800. Skadorna har minskat något jämfört med år 2011, trots 
att de vitkindade gässen varit många i höst. Tranmatning planeras ske som vanligt vid Pulken. 
Man planerar att starta en gåsgrupp för sydvästra Skåne. 

9. Gyetorpsprojektet. Rapportör Christer: Olle Wennberg och Inger Carlsson fortsätter sitt 
arbete. Olle ska ta körkort för motorsåg, vilket kommer att kosta några tusen kr. Stängslet 
mot kärret ska få ytterligare eltråd, så det hindrar får att passera. 
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§ 43. 

Ekonomi.  

1. Styrelsen beslöt den 15 nov 2012 att slå ihop våra fonder till en enda med namnet 
Naturvårdsfonden. Agnetha rapporterade att den nu innehåller över 42 000 kr och att hon 
öppnat ett särskilt konto på Sparbanken 1826 för dessa pengar. 

2. Vid likvideringen av Legevind tillföll 12 541 kr kretsen. Styrelsen beslöt att dessa sätts in på 
Naturvårdsfondens konto. 

3. Styrelsen beslöt att överföra medlen på kontot i LF-banken till ett fasträntekonto med en 
uppsägningstid på tre månader hos Sparbanken 1826. 

§ 44. 

Inför årsmötet. 

Christers förslag till årsberättelse för 2012 och verksamhetsplan för 2013 bearbetades. 

§ 45. 

Övriga frågor. 

Styrelsen beslöt 

1. Att tillsätta en grupp som ska ta fram förslag på kandidater till en ny valberedning bestående 
av Barbro, Christer och Susann. 

2. Att Virginija ersätter Mikael som representant för kretsen i Österlens vattenråd. 
3. Att bidra med 500 kr till musik på Earth Hour. 
4. Att kretsen går med i Vattenrikets Vänner. 

§ 46. 

Nästa styrelsemöte hålls enligt beslut vid förra styrelsemötet torsdagen den 21 februari kl. 18.30 på 
Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar, Mikael fixar pålägg och Christer kaffe/te. 

 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde torsdag 2013-02-21 för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande:  Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson,  Anna Stenberg. 

 

§ 47. 

Föregående protokoll (23 januari 2013) justerades. 

§ 48. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 27 januari. Örnbuss. Rapportör Christer: Bussen var fullsatt, vädret var bra, ca 
tio örnar sågs. 

2. Virga, som är kretsens representant i Österlens vattenråd, redogjorde för dettas senaste 
möte. Nästa möte för vattenrådet blir den 28 februari.  

§ 49. 

Inför årsmötet. 

Revisionen är klar. Agnetha redogjorde för bokslutet för år 2012 och förslaget till budget för år 2013 
diskuterades.  Vid årsskiftet hade vi 1468 medlemmar. 
Inga motioner har inkommit inför årsmötet. 

 

§ 50. 

Övriga frågor. 

1. Styrelsen beslöt att Virga representerar kretsen på Studiefrämjandets årsmöte i mars. 
2. Barbro utformar förslag till en lapp för medlemsvärvning att lägga i programmet, när det ska 

delas ut till allmänheten. 

 

§ 51. 

Nästa styrelsemöte, som är konstituerande, bestämdes preliminärt att hållas måndagen den 18 mars 
kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Till detta bakar Barbro bullar, fixar Mikael fika och Christer kaffe och 
te. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 2013-03-
13 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 Sam Skällberg och Birgitta Vallgren 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 januari månad. Kretsstämman godkände det sätt på vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2012. Kretsstämman godkände 
förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2012. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2012. Kretsstämman 
godkände den ekonomiska redovisningen. 

Bilaga 2. Resultaträkning och balansräkning. 

 

§ 7. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet. 

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

Bilaga 3. Revisorernas berättelse. 
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§ 8. Budget för år 2013. 

Agnetha Björklund redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2013. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2013. 

 

§ 9. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande för år 2013 omvälja Christer Neideman. 

 

§ 10. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för år 2013 omvälja Agnetha Björklund. 

 

§ 11. Fastställande av antalet övriga ledamöter. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till nio. 

 

§ 12. Val av styrelseledamöter för åren 2013 – 2014. 

I tur att avgå är Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, Anders Sigfridsson och Katarina Tilderkvist.  

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

Dessutom beslöt kretsen att nyvälja Sussie Söderlundh för år 2013. 

 

§ 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 2013. 

Kretsstämman beslöt att fram till nästa kretsstämma till ordinarie revisorer omvälja Glenn Nilsson 
och Bertil Troberg och till suppleanter för dessa omvälja  Lennart Arvidsson och Sven Birkedal. 

 

§ 14. Val av valberedning. 

Ulrika Tollgren, Evert Valfridsson och Inge Åberg har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att nyvälja Arne Halling, Jan Linder och John Nordkvist med John Nordkvist som 
sammankallande. 

 

§ 15. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 
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§ 16. Verksamhetsplan för år 2013. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga 5 Verksamhetsplan för år 2013 

 

§ 17. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till Ulrika Tollgren, Evert Valfridsson och Inge Åberg i den 
avgående valberedningen. 

 

§ 18. 

Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad och hälsade kvällens föreläsare 
bitillsyningsman Roy Quarton välkommen. 

 

 

 

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

           Anders Sigfridsson   Christer Neideman 

 

 

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

Sam Skällberg    Birgitta Vallgren 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde måndag 2013-03-18 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad hos Christer Neideman, Hammarslund. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Anna Stenberg, Susann Söderberg, Mikael Ulvholt. 

 

§ 1. 

Föregående protokoll från den 21 februari justerades. 

 

§2. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 24 februari. Vandring vid Skräbeån. Rapportör Agnetha: 20 – 25 personer 
deltog. Soligt. Man såg bl.a. ett par korpar, strömstare och kungsfiskare (sågs av några). Den 
finaste observationen var väl en utter, som kunde ses en god stund. 

2. Onsdagen den 13 mars. Årsmöte. Rapportör Christer m. flera: 16 personer deltog. Efter 
stämman berättade bitillsynsman Roy Quarton om biodling. 

3. Onsdagen den 13 mars. Programrådsmöte för naturum Kristianstad. Rapportör Christer: 
Havsdagar och Gåsexkursion med buss planeras. Nästa möte 23 april. Programmet definitivt 
den 10 maj. 

4. Lördagen den 13 april. Klädbytardag. Rapportör Virginija: Elin Svensson (som inte är medlem) 
hjälper till, har bl.a. gjort affischen.  

§ 3.  

Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Susann Söderberg. 

sekreterare utse Anders Sigfridsson. 

postmottagare utse Christer Neideman. 

ansvarig för medlemsregister utse Agnetha Björklund. 

firmatecknare utse Agnetha Björklund och Christer Neideman var för sig. 

kontaktperson med Studiefrämjandet utse Karin Bergendal. 
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§ 4. 

Val av arbetsgrupper inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

programgrupp utse Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Sussie 
Söderlundh. 

remissgrupp utse Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Susann Söderberg. 

Handla miljövänligt-grupp utse Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Anna Stenberg, Susann 
Söderberg. 

grupp för barnverksamhet (Natursnokar) utse Anna Stenberg, Susann Söderberg. 

 

§ 5. 

Val av representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd. 

Styrelsen beslöt att till att representera kretsen i 

Samrådsgruppen för Biosfärområdet Kristianstads vattenrike utse Agnetha Björklund och Christer 
Neideman med Anna Stenberg som suppleant. 

Referensgruppen för grågåsförvaltning utse Christer Neideman. 

Vattenrådet för Skräbeån utse Barbro Ahlner med Christer Neideman som suppleant. 

Ivösjökommittén utse Christer Neideman med Barbro Ahlner som suppleant. 

Immelnkommittén utse Ulrika Tollgren med Karin Bergendal som suppleant. 

Österlens vattenråd utse Virginija Kulikauskaite. 

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Susann Söderberg. 

Vattenrådet för Helge å utse Agnetha Björklund. 

 

§ 6. 

Val av ombud till länsstämman. 

Styrelsen beslöt att till kretsens ombud på länsstämman den 13 april utse Barbro Ahlner, Karin 
Bergendal, Mikael Ulvholt. Var och en anmäler sig. 

 

§ 7. 

Beslöts att kretsen under 2013 skall ha två fadderskap ”Fadder plus” á 2800 kronor i Storkprojektet. 
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§ 8. 

Styrelsen beslöt att ersättningen för bilkörning skall vara 13 kronor per mil, samt att styrelsen i förväg 
skall godkänna anledningen till bilkörningen. Reseersättning vid tågresor utgår på samma sätt. 

 

§ 9. 

Övriga frågor.  

1. Styrelsen beslöt att medverka vid genomförandet av ”Race for the Baltic”. Karin, Mikael, 
Anders och Virginija kan tänka sig att hjälpa till. Karin försöker få information om detta. 

2. Beslöts att kretsen även i år är medlem i Hörjelgårdens vänner för 500 kronor. Dessutom 
beslöts att kretsen också ger en gåva till Hörjelgårdens vänner på 2000 kronor. 

3. Beslöts att kretsen bekostar lunch på Barbacka  till dem som medverkar på klädbytardagen. 
4. Beslöts att Anna åker till Stockholm för att delta i riksupptakten till Miljövänliga veckan och 

ersätts av kretsen för reseutjämningskostnaden. 
5. Beslöts att styrelsen fortsätter att ha sina möten på Studiefrämjandet. 

§ 10. 

Programgruppen träffas onsdagen den 17 april kl 18.30 på Studiefrämjandet. Christer fixar fika. 

Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 24 april kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar, 
Mikael skaffar pålägg och Christer ordnar kaffe och te. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde onsdag 2013-04-24 för Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh, Mikael Ulvholt. 

 

§ 11. 

Föregående protokoll från den 18 mars justerades. 

 

§ 12. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 23 mars. Earth Hour. Rapportör Virga: Lokal: Regionmuséet. Ca 35 personer 
besökte evenemanget. Det erbjöds mat och musik. 

2. Trankvällar och tranbuss. Rapportör Christer: Tranorna var i år mycket försenade pga 
marskylan. Den envisa östanvinden gjorde också att tranorna drog längre västerut än 
normalt, så det högsta antalet tranor som noterades var ”bara” 2900 st. Vid utflykten med 
tranbussen  sågs inga tranor, utan man fick kompensera detta med att få se storkar, gäss och 
sångsvanar. Man besökte också konstnären Carl Christian Tofte, som berättade kunnigt om 
tranorna och deras beteende. 

3. Måndagen den 1 april. Annandag påsk på Håslövs ängar. Rapportör Agnetha: Ca tio personer 
deltog. Vädret var kyligt, men inte så blåsigt. Bl.a. sågs 16 strandskator. Där var också många 
lärkor. 

4. Lördagen den 13 april. Klädbytardag i Garaget, Barbacka. Rapportör Virga: Minst 104 
besökare. Klädbytardagen blev en succé. Vi hade god hjälp av våra Fas 3-anställda. 

5. Söndagen den 21 april. Exkursion till Skärsnäs naturreservat. Rapportör och ledare Karin: Fyra 
personer deltog, dock ingen från Kristianstad. 

6. Torsdagen den 11 april. Möte med Ivösjökommittén. Rapportör Christer: I år fyller 
kommittén 10 år, vilket kommer att firas med båtutflykt den 16 augusti. Man diskuterade att 
undersöka kiselalgsammansättningen i in- och utloppet till Ivösjön, för att se vattnets status.  

7. Lördagen den 13 april. Länsstämma. Rapportör Karin: Länsstämman hölls på Sundsgården i 
Helsingborg. Karin invaldes i styrelsen. 

8. Årsmöte med Österlens vattenråd på Stockeboda gård. Rapportör Virga: Michael Dahlman 
blev vald till vice ordförande. Virga blev invald i styrelsen. 

9. Mikael rapporterade från ett möte om cykelleden Sydostlänken. 
10. Floravårdsgruppen. Rapportör Christer: Sussie och Virga går med i Floravårdsgruppen. 
11. Gyetorpsprojektet. Rapportör Christer: Staketet flyttas. Man har röjt mycket i hasselskogen. 

 

§ 13.  

Höstprogrammet. 

Höstprogrammet diskuterades. 
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§ 14. 

Övriga frågor. 

1. Beslöts att kretsen inte medverkar i Baltic Race.  
2. Lars kontaktar Järnvägsmuséet om ev. tågutflykt till Ekenabben och Åhus i samband med 

Kristianstads 400-årsjubileum år 2014. 

 

§ 15. 

Nästa styrelsemöte sker i fält. Vi träffas i Gyetorp kl 18.00 onsdagen 29 maj. Alla ombeds ta med 
egen fika. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-05-29 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad i 
Gyetorp. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Lars Jonsson, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, 
Susann Söderberg, Sussie Söderlundh. 

 

§ 16. 

Föregående protokoll från den 24 april justerades. 

 

§ 17. 

Rapporter. 

1. Torsdagarna den 24 april, den 2 maj och den 16 maj. Lunchvandringar längs kanalen i 
Kristianstad. Rapportör Karin:  Fem till sex personer deltog. Man letade bl.a. blommor i 
gräsmatta. Almens blomning och metasequoian väckte intresse och förundran. 

2. Lördagen den 27 april. Exkursion till Adinal på temat Nya våtmarker. Rapportör Christer: 
Ägaren har gjort flera dammar i tidigare åkermark. 

3. Söndagen den 28 april. Familjeexkursion till stenstranden vid Tosteberga ängar. Rapportör 
Susann: Fyra deltagare. 

4. Lördagen den 4 maj. Exkursion till Stora Björkeröd, Vesslarp på temat Nya våtmarker. 
Rapportör Christer: ca 8 deltagare. 

5. Lördagen den 11 maj. Exkursion till Maltesholm på temat Nya våtmarker. Rapportör Christer: 
35 deltagare. 

6. Onsdagen den 15 maj. Vandring vid Axeltorpsviken. Rapportör Barbro:  Över 30 deltagare. 
Man såg en skäggdopping som låg på sitt bo, någon hörde vattenrall. Ingen rördrom hördes. 

7. Onsdagen den 22 maj. Floravandring på Tosteberga ängar. Rapportör Christer: 15 deltagare. 
Där var oerhört mycket gullvivor. Man såg förstås också majviva och några fältnockor. 

8. Tisdagen den 23 maj. Möte med Skräbeåns vattenråd. Rapportör Christer: Till ordförande 
valdes Åke Hammarstedt och till vice ordförande valdes Pierre Månsson. Man beslöt att låta 
inventera vattenkraftens historia inom området. 

9. Onsdagen den 28 maj. Utflykt med SFI till Kjugekull under ledning av Anna Hadders. 
Rapportör Anders: 45 elever deltog (om alla var närvarande). De var ganska unga och rörliga 
och visade gott humör. En flicka från Rumänien hade med sig gitarr och sjöng två svenska och 
en rumänsk visa. 

 

§ 18. 

Höstprogrammet. 

Höstprogrammet fastslogs. Ytterligare text mailas till Christer så snart som möjligt och allra senast 20 
juni. 
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§ 19. 

Race for the Baltic. 

Styrelsen ändrade beslutet från förra mötet att inte medverka i Race for the Baltic till det motsatta. 

Evert Valfridsson och Bertil Troberg har nyligen anmält intresse för att hjälpa till. Dessutom anmälde 
sig nu Anders och Sussie. Sussie frågar också Virginija Kulikauskaite om hon vill medverka. Tidigare 
har John Nordkvist anmält intresse. Christer meddelar Madeleine Gustavsson. 

 

§ 20. 

Samarbete med FN-föreningen. 

Styrelsen beslöt att kretsen ska samarbeta med FN-föreningen i Kristianstad. Närmast gäller det ett 
evenemang på Näsby Gård, där Karin representerar kretsen och håller ett anförande, som Christer 
åtar sig att skriva stolpar till. 

Barbro går på ett möte den 5 juni om en ”framtidsvecka” under 2014 som man ämnar söka 
jubileumspengar till. 

Vi är positiva till att vara med på arrangemanget med en föreläsning av Anders Wijkman under 
Bokfestivalen. 

Kretsen är också försiktigt positiv till att ingå i ett nätverk mot främlingsfientlighet, som FN-
föreningen tagit initiativ till. 

 

§ 21. 

Övriga frågor. 

1. Karin utsågs till kretsens representant på Naturskyddsföreningens rikskonferens i Växjö. 
Kretsen betalar 480 kr till måltider i samband med detta för Karin. 

2. Styrelsen beslöt att köpa 11 exemplar av Naturskyddsföreningens bok ” Jorden vi äter”. 
3. Styrelsen beslöt att om Agnetha Björklund följer med på Helgeås vattenråds resa till Älmhult, 

så står Kretsen  för kostnaderna för detta. 
4. Susann åtar sig att åter inventera Willys för att se om butiken uppfyller kriterierna för Bra 

Miljöval. 

§ 22. 

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 19 augusti kl. 17.30 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar , 
Christer tar med sig kaffe och te och Sussie fixar pålägg. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-08-19 för Naturskyddsföreningen Kristianstad hos 
Karin Bergendal, Arkelstorp. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Susann 
Söderberg, Mikael Ulvholt. 

§ 23. 

Föregående protokoll från den 29 maj godkändes. 

§ 24. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 2 juni. För hela familjen: Ängarnas magi. Rapportör och ledare Anna: Fyra 
vuxna och tre barn deltog. 

2. Måndagen den 3 juni. Floravandring vid Åhus trädesområden. Rapportör Barbro: 13 personer 
deltog. 

3. Onsdagen den 5 juni. Naturnatt runt Vångaberget. Rapportör Karin: 15 – 20 personer deltog. 
Flera nattskärror hördes. 

4. Lördagen den 15 juni. Ringmärkning av storkungarna i Viby. Rapportör Anders: Mer än 50 
personer, varav flera barn, samlades vid gårdsbutiken för att se hur de tre storkungarna i 
boet på gårdsbutiken togs ner till ett bord, där de ringmärktes. 

5. Söndagen den 16 juni. De vilda blommornas dag i Håkanryd. Rapportör Barbro: Exkursionen 
gjordes i stället vid Siesjö  Västra. Elva personer deltog.  

6. Söndagen den 16 juni. De vilda blommornas dag på Kjugekull. Rapportör Anna Stenberg: 20 
personer deltog. 

7. Söndagen den 16 juni. De vilda blommornas dag vid Åhus golfbana. Rapportör Anders: Ca 40 
personer deltog. Efter vandringen blev det en tipspromenad och till sist bjöds deltagarna på 
grillad korv, kaffe eller te.  

8. Onsdagen den 3 juli. Floravandring i Gyetorp. Rapportör Christer: Ca trettio personer deltog. 
Christer redogjorde för föreningens arbete med att inventera och röja ängarna, Kjell-Arne 
Olsson berättade hur man känner igen de olika arterna och Olle Wennberg visade hur 
röjningsarbetet gått till. 

9. Tisdagen den 16 juli. Floravandring vid Gropahålet. Rapportör Anders: Ca 75 personer deltog. 
Exkursionen leddes av Kjell-Arne Olsson. Bland växter som presenterades kan nämnas 
sandnejlika, backtimjan, axveronika och spjutskråp. Vandringen avslutades med en fikastund 
vid parkeringen.  

10. Söndagen den 18 augusti. Ängsslåtter på Hörjel. Rapportör Barbro: Endast Barbro kom till 
samlingen vid naturumets parkering. 

11. Lördagen och söndagen den 1 – 2 juni. Naturskyddsföreningens rikskonferens i Växjö. 
Rapportör Karin:  Karin var med på ett möte om Handla miljövänligt. Hon kunde också 
berätta att Växjökretsen delat upp ordförandeskapet på flera styrelseledamöter. 

12. Tisdagen den 11 juni. Race for the Baltic i Åhus. Rapportör Anders:  Anders, Sussie 
Söderlundh, Bertil Troberg och Evert Valfridsson hjälpte till att samla namn på listor till stöd 
för krav på åtgärder för att skydda Östersjön, som skulle diskuteras på ett möte med politiker 
från Östersjöländer som ska hållas någonstans i höst. 

13. Måndagen den 17 juni. Möte med Vattenrikets samrådsgrupp i fält vid Klintabäcken. 
Rapportör Christer 

14. Måndagen den 17 juni. Minnesmöte för Jan Danielsson. Rapportör Karin: Mötet hölls på 
Näsby gård. Några personer som haft kontakt med Jan Danielsson berättade. Bilder och 
böcker visades upp. 



16 
 

15. Kontroll av Willys för märkning med Bra miljöval. Rapportör och utförare Susann: Susann 
redogjorde för arbetet med Willys två butiker i Kristianstad. 

 

§ 25. 

Barbro representerade kretsen på ett möte om framtidsveckan ”Kristianstad i världen” som FN-
föreningen ordnat. Vissa av syftena är passande för kretsen att medverka i.  

Christer går på nästa möte den 27 augusti. 

§26. 

Arbetet med hemsidan diskuterades. Beslöts att Christer och Barbro får gå in och ändra där 
texten blivit inaktuell. 

§ 27. 

Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 8 oktober kl 18.30 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar, 
Christer förser oss med kaffe och te och Sussie ordnar pålägg. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande   Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-10-08 för Naturskyddsföreningen Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad.  

Närvarande: Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Anna Stenberg, Sussie Söderlundh. Samt per 
telefon Virga Kulikauskaite §29 p 12 och Agnetha Björklund §29 p 14. 

§ 28. 

Föregående protokoll från den 19 augusti justerades. 

§ 29. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 25 augusti. Trädgårdens dag i Bäckaskog. Rapportör Anders: Bra väder. Vi var 
endast tre funktionärer på plats, vilket var för lite. Barn var intresserade av att titta på 
komposten i stereomikroskop. Vuxna rapporterade gärna igelkottsobservationer – det var 
riksföreningens upprop. Vi värvade två medlemmar. 

2. Lördagen den 7 september. Bondens egen marknad i Tivoliparken. Rapportör Sussie: Agenda 
21 bekostade platsen för ståndet. Vi bjöd på äppelkaka, vilket fick många att stanna till. 
Någon medlem värvades. 

3. Lördagen den 7 september. Vandring i Tivoliparken. Rapportör Sussie: Vandringen leddes av 
stadsträdgårdsmästare Daniel Ottosson och Gunnar Isaksson från Skogsstyrelsen. Ca 40 
personer deltog. 

4. Lördagen den 7 september. Föredrag av Anders Wijkman. Rapportör Christer: Föredraget 
ingick i Bokfestivalen och anordnades av FN-föreningen, Agenda 21, ABF och 
Naturskyddsföreningen. Föredraget hölls i konserthusets stora sal och samlade ca hundra 
åhörare. Det handlade om två böcker Wijkman och Johan Rockström skrivit: ”Den stora 
förnekelsen” och ”Bankrupting Nature”. Wijkman målade upp en dyster bild, där 
problemförnekarna kan sägas ha vunnit politiken, om än inte debatten. 

5. Lördagen den 14 september. Geologins dag. Rapportörer Anders och Christer: Ca trettio 
personer följde Claes Bergman från Högskolan Kristianstad på en vandring i stadskärnan, där 
vi tittade på bergarter i utvalda byggnader. Vandringen började utanför Trefaldighetskyrkans 
port och slutade vid First Hotel vid korsningen av Nya och Västra Boulevarden. 

6. Söndagen den 22 september. Svampexkursion. Rapportör Christer: Exkursionen leddes av 
Erik Heijbel och samlade över trettio deltagare. Minst 70 svamparter hittades. 

7. Vecka 40. Miljövänliga veckan. Rapportör Sussie: Temat var: 100% ekologiskt är möjligt! 
Flera butiker t.ex. Willys, Liedl och Domus inspekterades. Affischer om Miljövänliga veckan 
sattes upp. 

8. Lördagen den 5 oktober. Stängsling på gammalt sätt på Hörjel. Av tio deltagare var två från 
kretsen. 

9. Söndagen den 6 oktober. Höstexkursion till Skärsnäs. Rapportör Anna: Sju personer deltog. 
En av dem var en bonde från trakten som visste mycket. Man besåg reservatet, där ett syfte 
är att fasa ut granskogen.  

10. Torsdagen den  27 augusti. Möte om Framtidsveckan 2014. Rapportör Christer:  Ca tio 
deltagare, förutom Christer representanter från bl.a. FN-föreningen och Agenda 21. Man 
förlade veckan till den 25 – 31 augusti för att kunna utöva påverkan inför valet. Man vill 
också ha en utfrågning av politiker.  

11. Torsdagen den 5 september. Gåsförvaltningsmöte på Länsstyrelsen. Rapportör Christer: 
Dåligt häckningsresultat i år för grågäss här i trakten. Måttliga skador på grödor. Ny gåsgrupp 
har startat i Vellinge.    

12. Söndagen den 11 september. Möte om nätverket ”Kristianstad för alla”. Rapportör Christer. 
Styrelsen beslöt att kretsen skall gå med i nätverket. 
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13. Nytt storkhägn skall byggas i Hovby för att ersätta hägnet i Härnestad. 
14. Kontraktet för våra två Fas 3-anställda går ut den 21/11. De vill inte förnya det. Styrelsen 

beslöt att ge dem var sitt presentkort på 3000 kronor att använda för middag och 
övernattning på hotell som tack för framförallt deras hårda arbete i Gyetorp. 

§ 30. 

Kretsens nya hemsida diskuterades. Den gamla hemsidan stängs ner senast siste januari 2014. 
Styrelsen beslöt att nya hemsidans första sida skall vara traditionellt utformad och inte utformad som 
en blogg. Christer kan dela ut redaktörs- eller författarbefogenheter till alla som är intresserade. 

§ 31. 

Programgruppen träffas onsdagen den 16 oktober kl 18.00 på Studiefrämjandet. 

Nästa styrelsemöte: Tisdagen den 19 november kl 18.30 på Studiefrämjandet. Christer fixar fika. 

 

 

Justeras    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare   
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2013-11-19 för Naturskyddsföreningen Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Sussie Söderlundh, Mikael Ulvholt samt Agnetha 
Björklund per telefon på § 35 punkt 3. 

 

§ 32. 

Föregående protokoll från den 8 oktober justerades. 

§ 33. 

Rapporter. 

1. Fredagen den 25 – söndagen den 27 oktober. Filmbionalen. Rapportör Christer och Sussie: 
Filmen ”In Transition” sågs av ca 10 personer, ”Starens inre liv” 21 personer, ”Falkens öga” 
sågs av ca 5 personer, ”Vingar över Vattenriket ” 17 , ”Med kärrhökarna till Afrika” 20, 
”Kroknäbbarnas tid” av 33, ”Inte bara honung ” ca 15. 

2. Lördagen den 2 november. Lyktvandring, berättelser vid brasan och grillning på Ekenabben. 
Rapportör Sussie: 16 personer deltog, varav några, som tänkt var barn. Kanske fler hade 
kommit om vädret varit säkrare. 

3. Söndagen den 10 november. Föredrag om Vattenrikets gäss. Rapportör Christer: Uppemot 60 
personer deltog. Hans Cronert berättade om de gåsarter som regelbundet vistas i 
Vattenriket, vilka skador de orsakar, och hur man arbetar för att minska dessa. 

4. Söndagen den 10 november.  Gåsbuss. Rapportör Christer: Ca 40 personer åkte med för att 
titta på gäss. Man fick se många gäss av de vanliga arterna, men också en stripgås, som är en 
asiatisk art. Vid Pulken visade gåsskrämmaren Göran Frisk olika hjälpmedel för att skrämma 
gäss från åkrar och bjöd deltagarna på rökt gåsbröst. 

5. Tisdagen den 29 oktober. Möte om lokala miljömål. Rapportör Christer: Christer föreslog 
några ansvarsarter, som är viktiga att ta hänsyn till i kommunens miljömål.  

6.  Kommande möte om Framtidsveckan. Christer kommer att delta i planeringen och funderar 
på saker att påpeka om hållbar utveckling och klimathänsyn. 

7. Christer redogjorde för arbetet med den nya hemsidan. 
8. Agnetha Björklund och Christer träffade Inger Carlsson och Olle Wennberg på Café Sandhem 

för att tacka dem för deras arbete för kretsen och överlämna en gåva i form av var sitt 
presentkort på 3000 kronor hos Best Western Hotels. 

§ 34. 

Vår- och sommarprogrammet för 2014 diskuterades. 

§ 35. 

Övriga frågor. 

1. Vi diskuterade C4 shopping. Styrelsen beslöt att avstyrka liggande förslag, men anser det inte 
lönt att överklaga om kommunen fastställer detaljplanen.  

2. Christer är villig att tillsammans med Fågelklubben hjälpa Landöns byalag med att utforma en 
informationsskylt. 

3. Styrelsen beslöt att köpa en röstväst med tre högtalare så att ledarna för våra exkursioner 
har lättare att informera en större publik. 
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§ 36. 

Kommande styrelsemöten:  

Torsdagen den 16 januari kl. 18.00 (observera tiden) på Studiefrämjandet. Mötet börjar med 
kuvertering av vårprogrammet till medlemmarna innan vi har sammanträde som vanligt. Anders 
kommer med bröd och pålägg och Christer har med sig kaffe och te. 

Onsdagen den 26 februari kl. 18.00 (observera tiden) på Studiefrämjandet. Mikael har med sig bröd 
och pålägg och Christer har med sig kaffe och te. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 


