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Naturskyddsföreningen i Kristianstad  

 

 

Protokoll från år 2014 

 

Styrelsemöte 16 januari   sid 2-3 

 

Styrelsemöte 26 februari  sid 4-5 

 

Årsmöte 5 mars    sid 6-8 

 

Konstituerande styrelsemöte   sid 9-11 

 

Styrelsemöte i fält 6 juni  sid 12 

 

Styrelsemöte 9 september  sid 13-14 

 

Styrelsemöte 8 oktober   sid 15-16 

 

Styrelsemöte 20 november  sid 17-18 
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Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-01-16 för Naturskyddsföreningen 
Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Anna Stenberg, Sussie Söderlundh, Mikael Ulvholt, samt från valberedningen 
John Nordkvist (§37). 

 

§ 37. 

Valberedningens arbete diskuterades. 

§ 38. 

Föregående protokoll från den 19 november justerades. 

§ 39. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 26 december. Annandag jul-vandring på Linnérundan. Rapportör och 
ledare Christer: Ca 40 personer deltog. Vi invigde vår nya röstväst. Vädret var milt 
och vindstilla. 35 fågelarter och nio blommande växter observerades, t.ex. 
tusensköna och röllika. 

2. Tisdagen den 26 november. Biosfärkonferens. Rapportör Christer. 
3. Söndagen den 3 november. Möte för Ivösjökommittén. Rapportör Christer: Man 

planerar att ge ut en bok om Ivösjön. 
4. Måndagen den 2 december. Grodseminarium. Rapportör Christer: Anslagen för 

arbete med grodor minskas. Claes Bengtsson från Åhus är intresserad av att bilda en 
ny grodgrupp eller ha en studiecirkel om grodor till våren. 

5. Man har byggt ett nytt utsläppshägn för stork i Hovby. 
6. Torsdagen den 16 januari. Gåsgruppsmöte. Rapportör Christer: Rekord i antal gäss 

för årstiden (max 43000). Ändå är skadorna på grödor mindre än tidigare inom vår 
del av Skåne. 

7. Skräbeåns vattenråd har haft möte. Rapportör Barbro. 
8. Tillsammans med Kristianstads kommun och fågelklubben har vi ansökt om 

LONApengar för att bevaka kommunens ansvarsarter. 

§ 40. 

Inför årsmötet. 

Årsberättelsen behöver kompletteras. Det bör vara gjort till den 1 februari. 
Verksamhetsplanen diskuterades. 
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§ 40. 

Övriga frågor. 

Beslöts att ha ett möte för de som vill lära sig att arbeta med hemsidan torsdagen den 23 
januari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. De som har bärbara datorer tar med sig dem. 
Deltagare: Barbro, Christer, Sussie och Mikael. Barbro tar med sig bullar. 

Beslöts att den som är kontaktperson för en programpunkt ska se till att den kommer med i 
evenemangskalendern på kommunens hemsida och därmed i kommunens 
informationstidning ”Kristianstad”, samt i ”Det händer” i Kristianstadsbladet. 

Tipsades om ett rådslag för hållbar utveckling:” Kristianstad, klimatet och framtiden” som 
hålls på Krinova Science Park torsdagen den 27 februari. Anmälan krävs. 

 

§ 41. 

Nästa styrelsemöte: Onsdagen den 26 februari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Mikael har 
med sig bröd och pålägg och Christer har med sig kaffe och te. 

 

Justeras    Vid protokollet 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte 2014-02-26 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Anna Stenberg, Sussie Söderlundh, Mikael Ulvholt. 

 

§ 42. 

Föregående protokoll från den 16 januari justerades. 

§ 43. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 26 januari. Örndag i Tosteberga. Rapportör Christer Neideman: Ca 125 
personer deltog. Det blåste friskt från öster. Som mest räknades 19 havsörnar, och minsann 
observerades också några starar och en sånglärka.  

2. Söndagen den 2 februari. Örnbuss. Rapportör Christer Neideman: Ca 30 personer deltog. 
Vädret var milt och vindstilla, men isen låg minst en kilometer ut. Från Tosteberga hamn såg 
man över tio havsörnar. Sedan åkte man till Landön, där man såg ytterligare åtta havsörnar, 
och dessutom tusentals viggar och andra sjöfåglar. 

3. Gruppen som lär sig hur man arbetar med den nya hemsidan har träffats två gånger. 
4. Styrgruppen för Framtidsveckan träffas en gång i månaden. Christer representerar kretsen 

där. 
5. Onsdagen den 25 februari. Möte om Gyetorp med kommunekologerna och länsstyrelsen. 

Rapportör Christer: Tankar finns på ett stort naturreservat längs kusten.  
Christer lämnade rapport om verksamheten i Gyetorp under år 2013. Se Christers mejl från 
den 25/2. 

6. Onsdagen den25 februari. Programplanering med naturum: Se Christers mejl från den 25/2. 
7. Storkhägnet i Hovby. Rapportör Christer: Tre boplattformar har satts upp vid hägnet. 
8. Karin berättade att hon kontaktats av en medlem i Jesu Kristi kyrka (mormonkyrkan), som 

ville ha hjälp från kretsen med att starta en Handla miljövänligt-grupp inom kyrkan. Styrelsen 
beslöt att acceptera att någon från kretsen hjälper till med detta. 

9. Mikael är representant för Hörby kommun i Österlens vattenråd. 

§ 44. 

Inför årsmötet. 

Styrelsen fastslog förslaget till verksamhetsplan. Bokslutet är reviderat. 

Agnetha gick igenom balansräkning och resultaträkning för år 2013 och budgetförslaget för år 2014. 

§ 45. 

Övriga frågor. 

Till kretsrådet söndagen den 2 mars i Lund åker Karin och Anders för att representera kretsen. 

På Studiefrämjandets årsmöte torsdagen den 27 mars representeras kretsen av Agnetha och Karin. 
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§ 46. 

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 24 mars kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro ordnar bullar och 
pålägg och Christer har med sig kaffe och te. 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 2014-03-
05 på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

§ 1. 

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

 

§ 2. 

Kretsstämman höll en tyst minut för att hedra minnet av Torgny Roosvall, som arbetat mycket för 
kretsen, bl.a. som kassör, i floravårdsgruppen och som exkursionsledare. 

 

§ 3. Val av sammanträdesfunktionärer. 

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

 

§ 4. Val av protokolljusterare. 

Kretsstämman valde Christer Ahlquist  och Kaj Ojanne 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 januari månad. Kretsstämman godkände det sätt på vilket kallelse skett. 

 

§ 6. Styrelsens årsberättelse. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2013. Kretsstämman godkände 
förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2013. 

 

§ 7. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund för det ekonomiska resultatet för år 2013. Kretsstämman godkände den 
ekonomiska redovisningen. 

Bilaga 2. Resultaträkning och balansräkning. 

 

§ 8. 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. 
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Bilaga 3. Revisorernas berättelse. 

 

§ 9. Budget för år 2014. 

Agnetha Björklund redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2014. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2014. 

 

§ 10. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande för år 2014 omvälja Christer Neideman. 

 

§ 11. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för år 2014 omvälja Agnetha Björklund. 

 

§ 12. Fastställande av antalet övriga ledamöter. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till sju. 

 

§ 13. Val av styrelseledamöter för åren 2014 – 2015. 

I tur att avgå är Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anna Stenberg, Susann Söderberg, Sussie 
Söderlundh, Mikael Ulvholt. Anna Stenberg har bett att bara bli vald på ett år. Susann Söderberg och 
Sussie Söderlundh har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Barbro Ahlner, Karin Bergendal och Mikael Ulvholt för år 2014 – 
2015, och Anna Stenberg för år 2014. 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2014. 

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

 

§ 15. Val av valberedning för år 2014. 

Arne Halling har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Jan Linder och John Nordkvist och nyvälja Lars Jonsson och utse 
John Nordkvist som sammankallande.  

§ 16. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 17 Verksamhetsplan för år 2014. 
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Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2014. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2014. 

 

§ 18. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till Arne Halling, Susann Söderberg och Sussie Söderlundh. 

 

§ 19. 

Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

 

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

         Anders Sigfridsson                             Christer Neideman 

 

 

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

Christer Ahlquist   Kaj Ojanne      
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde måndag 2014-03-24 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Virginija Kulikauskaite, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Anna Stenberg. 
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§ 1. 

Föregående protokoll från den 26 februari justerades. 

 

§ 2. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 2 mars. Kretsråd i Lund: Från vår krets deltog Anders och Karin. Mindre än 
hälften av kretsarna var representerade där. En app för presentation av naturområden i 
Skåne är under utarbetande. Karin Åström, kandidat till ordförandeposten för 
riksföreningen, var där och presenterade sig. 

2. Onsdagen den 5 mars. Kretsstämma. 15 personer deltog. Efter stämman berättade Christer 
Neideman om Shetlandsöarna.  

3. Söndagen den 9 mars. Vandring längs Skräbeån. Rapportör Barbro: 42 personer deltog. 
Soligt och behagligt väder. Blommande tussilago och vårlök sågs.  47 fågelarter noterades, 
bl.a. en pilgrimsfalk. 

4. Lördagen den 22 mars – söndagen den 23 mars. Trankvällar vid Pulken. Tranorna har kommit  
ovanligt tidigt: 5000-6000 var på plats. Rapportör Christer. 

 

§ 3. 

Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Anna Stenberg. 

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. 

 

 

 

§ 4. 

Val av arbetsgrupper. 

Styrelsen beslöt att till 

programgrupp utse hela styrelsen. 

remissgrupp utse Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders Sigfridsson. 
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Handla miljövänligt-grupp utse Karin Bergendal, Virginija Kulikauskaite, Anna Stenberg. 

grupp för barnverksamhet (Natursnokar) utse Emma Andersson och Anna Stenberg.  

grupp för skötsel av hemsidan utse Barbro Ahlner, Christer Neideman, Sussie Söderlundh. 

 

§ 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. 

Referensgruppen för grågåsförvaltning utse Christer Neideman. 

Ivösjökommittén utse Christer Neideman.   

Vattenrådet för Skräbeån utse Barbro Ahlner.    

Immelnkommittén utse Ulrika Tollgren.   

Österlens vattenråd utse Virginija Kulikauskaite. 

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Anna Stenberg med Barbro Ahlner som suppleant. 

Vattenrådet för Helge å utse Agnetha Björklund. 

 

§ 6. 

Beslöts att kretsen under 2014 skall vara fadder för två par storkar för 4000 kronor. 

 

§ 7. 

Reseersättning. 

Beslöts att reseersättning skall motsvara kostnaden för att åka med kollektivtrafik. Om det inte är 
rimligt att åka med kollektivtrafik medges ersättning för bilkörning med 13 kronor per mil. 

Beslöts att uppdra åt Barbro att kolla andra kretsars policy för ekonomisk ersättning vid deltagande i 
konferenser, riksstämmor och liknande. 

 

§ 8. 

Övriga frågor. 

1. Beslöts att kretsen även i år är medlem i föreningarna Hörjelgårdens vänner och Vattenrikets 
vänner. 

2. Beslöts att kretsen fortsätter att vara med i Folkrörelsernas arkiv och de olika Vattenråden. 
3. Olle Wennberg har frågat om han kan köpa kretsens motorsåg(ar). Beslöts att behålla dessa. 

§ 9. 

Kommande möten. 
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Programgruppen träffas tisdagen den 15 april kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Christer fixar kaffe och 
te, Barbro bakar bullar och Karin skaffar pålägg. 

Kommande styrelsemöten: 

 Onsdagen den 21 maj kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Christer fixar kaffe och te, Barbro bakar bullar 
och Christer  skaffar pålägg. 

Torsdagen den 12 juni kl.18.00 utomhus. Var och en tar med sig fika. 

Måndagen den 11 augusti kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Christer fixar kaffe och te, Barbro bakar 
bullar och Agnetha skaffar pålägg. 

Karin bokar tid för våra möten på Studiefrämjandet. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2014-06-12 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad i 
kalkbrottet i Östra Sönnarslöv. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael 
Ulvholt. 

 

§ 16. 

Föregående protokoll godkändes efter en liten ändring. 
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§ 17. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 28 maj. Floravandring vid Mosslunda. Rapportör Mikael: Vandringen leddes 
av Anders Johansson. Ca 20 personer deltog. Minst 50 för området karakteristiska arter sågs, 
bl.a. de utlovade göknycklar och granspira. 

2. Fredagen den 30 maj. Flora och fåglar vid Äspet. Rapportör Christer: Exkursionen leddes av 
Christer. 15 personer deltog. Man studerade skillnaden mellan nybildade ”vita” dyner och 
äldre ”grå” dyner. När man närmade sig Korran började det regna kraftigt, så tio deltagare 
gav upp, men de som härdade ut fick se talrika gravänder, skärfläckor, strandpipare och en 
smalnäbbad simsnäppa. 

3. Söndagen den 1 juni. Vandring i Herculesreservatet. Rapportör Christer: Exkursionen leddes 
av Christer. Sex till tio personer deltog. Vädret var fint. Man såg de typiska höskallra och 
göknycklar, hörde kärrsångare och rördrom. Fikan intogs i fågeltornet. 

4. Torsdagen den 5 juni. Naturnatt på Näsby fält. Rapportör Christer: Ca 25 personer deltog. 
Ulrika Tollgren ledde fågelvandring, Gösta Peper ledde fladdermusvandring och Ola 
Magntorn visade fångst av nattinsekter med lakan och kvicksilverlampa.  

5. Söndagen den 8 juni. Storkfadderträff i Fulltofta. Rapportör Agnetha: 50 personer deltog. 
Emma Ådahl berättade bl.a. att vi i år har 45 frihäckande storkpar. Agnetha tog emot ett 
diplom för kretsen, eftersom vi är faddrar. 

6. Tisdagen den 10 juni. Floravandring vid Gyetorp. Rapportör Christer: Ca 30 personer deltog. 
Flera orkidéer blommade, vanligast var jungfru Marie nycklar. Förutom orkidéer sågs t.ex. 
klasefibbla och kattfot. En rosenfink både hördes och syntes. 

7. Möte med vattenrådet för Skräbeån. Rapportör Barbro: Hela styrelsen omvaldes. Man beslöt 
att utlysa en tjänst som sekreterare. 

8. Möte med vattenrådet för Helge å. Rapportör Agnetha: Ordförande undanbad sig omval. 

§ 18. 

Övriga frågor. 

1. Christer kontaktar Lykke och Ilone för att höra om någon av dem vill vara kretsens redaktör 
för Framtidsveckans Facebooksida. 

2. Christer kontaktar Lykke och Ilone för att höra om någon av dem vill ansvara för kretsens 
kontakter med Fruktsam. 

3. Agnetha, Anders och Mikael åtar sig att leda en promenad i Äspet på Havets dag lördagen 
den 30 augusti kl 13 och 15. Christer anmäler dessa till Ebba Trolle. 

Justeras    Vid protokollet 

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

Ordförande    Sekreterare 

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2014-09-09 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Anna Stenberg. 

 

§ 19. 

Föregående protokoll från den 12 juni godkändes. 
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§ 20. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 14 juni. Storkdag i Skånes Viby. Rapportör Christer: Många kom för att se 
storkungarna ringmärkas. De flesta kom dock först framåt kl. 15 då storkungarna plockades 
ner på marken för ringmärkningen. 

2. Söndagen den 15 juni. De vilda blommornas dag i Åhus. Rapportör Anders: Exkursionen ägde 
rum på golfbanan. 46 personer deltog, inklusive ledarna Kjell-Arne Olsson och Karin 
Hernborg. Vi fick se väddklint som nästan börjat blomma, vilket föranledde Karin att berätta 
om dess betydelse för det sällsynta stortapetserarbiet. Efter den botaniska vandringen var 
det en tipsrunda, och till sist bjöds deltagarna på grillad korv, kaffe eller te. 

3. Måndagen den 30 juni. Floravandring vid Åhus trädesmarker. Rapportör Anders: Vandringen 
startade som vanligt från Blå station, där 25 personer samlats för att under Kjell-Arne 
Olssons ledning studera trädesmarkerna i Åhus. 

4. Torsdagen den 17 juli. Floravandring vid Östra sand och Rinkaby skjutfält. Rapportör Anders: 
Ca 30 personer samlades på parkeringen vid skjutfältsgränsen vid Kolonivägen för att under 
Kjell-Arne Olssons ledning titta på floran på en liten del av skjutfältet. Vi fick se ganska 
många skogsknipprötter, tre arter pyrola och ryl. Exkursionen avslutades med fika vid det i 
Sandlifes regi nyligen uppförda utemuséet. 

5. Onsdagen den 6 augusti. Floravandring vid nya sandblottor i Gropahålets naturreservat. 
Rapportör Anders: Vandringen leddes av Kjell-Arne Olsson. 25 personer deltog. Huvudsyftet 
med den var att studera sandblottorna som gjordes hösten 2013. Vandringen avslutades 
med fika på parkeringen. 

6. Söndagen den 17 augusti. Insektssafari på Ravlundafältet med Mikael Sörensson.  Ca 20 
personer deltog. 

7. Framtidsveckans exkursion för invallningsstudier. Fem personer deltog. 
8. Politikerutfrågning. Välbesökt. Åhuspartiet deltog ej. Politikerna var positiva till upphandling 

av ekologisk mat. Moderatorn tog ej upp våra frågor utom de om ekologisk mat. 
9. Lördagen den 30 september. Havets dag vid Snickarhaken i Åhus. Rapportörer Agnetha och 

Anders: Evenemanget var välbesökt. Agnetha och Anders ledde en liten vandring som 
gjordes två gånger. Det var dock bara tre evenemangsbesökare som deltog i den. 

10. Torsdagen den 4 september. Skulptur och natur. Lunchvandring runt Centralsjukhuset. Fyra 
personer deltog. 

 

§ 21. 

Höstprogrammet. 

Miljövänliga veckan diskuterades. 

 

§ 22. 

Policy för ekonomisk ersättning. 

Barbro och Karin hade gjort ett förslag som styrelsen diskuterade. 

 

§ 23. 
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Programmöte måndagen den 22 september kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Karin står för förtäring. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2014-10-08 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

§ 24. 

Föregående protokoll från den 9 september godkändes. 

 

§ 25. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 17 augusti. Insektssafari på Ravlundafältet med Mikael Sörensson. Rapportör 
Mikael: Ca 20 personer deltog. Exkursionen ingick i länsstyrelsens projekt Sandlife. 

2. Torsdagen den 11 och 18 september. Skulptur och natur. Lunchvandringar. Rapportör Karin: 
Tre deltagare den 11 och fyra den 18. Fiskarbackens robinia studerades. 

3. Lördagen den 13 september. Geologins dag. Rapportör Christer: 27 deltagare.  Man 
samlades vid ”Lägsta punkten” under ledning av Magnus Thelaus, HKr. Med en torvborr 
borrade man sig ner till lager som bildats i Baltiska Issjön för mer än 11 500 år sedan. 

4. Söndagen den 21 september. Svampexkursion med Erik Heijbel. Rapportör Mikael:  Ca 20 
personer deltog. Exkursionen startade vid Vittskövlesågen och fortsatte sedan i Degeberga. 
Det var gott om svamp. 

5. Söndagen den 28 september. Vandring vid ”Döda byn”. Rapportör och ledare Karin: Fyra 
mycket intresserade personer deltog. Bl.a. tittade man på en biotopskyddad sprickdal.  

6. Söndagen den 5 oktober. Strandbuss med strandhugg. Rapportör Christer: 40 deltagare, de 
allra flesta under utbildning till biosfärambassadörer. Man besökte Juleboda, Friseboda och 
Gropahålet. Bl.a. fick alla se martorn. Evert Valfridsson guidade för fågelobservationer och 
Christer för fr.a. botaniska observationer. 

7. Miljövänliga veckan (vecka 40). Rapportör Karin: Nästan alla kommunens dagligvarubutiker 
har inventerats med avseende på ekologiska varor. Det visade sig att ICA Maxi Kristianstad 
har stort ekologiskt sortiment. En engagerad medlem i kretsen bekostade ekologiskt fika för 
tre skolors personal. Styrelsen beslöt att ersätta henne för detta utlägg trots att det strider 
mot vår praxis. 

8. Tisdagen den 30 september. Gåsgruppsmöte. Rapportör Christer: Endast mindre problem i 
vårt områdde. En enkät visar att man är nöjd med gåsgruppens arbete. 

9. Fredagen den 3 oktober. Arbete i Gyetorp. Rapportör Christer: Ca 40 personer deltog, de 
flesta från länsstyrelsen. Man samlade och eldade avverkat ris. Deltagarna bjöds på korv. 

 

§ 26. 

Ekonomi och beslut om policy för ekonomisk ersättning. 

1. Beslöts att i fortsättningen ska ordförande och kassör kunna besluta om mindre 
utbetalningar från kretsens naturvårdsfond. När det gäller större summor tas besluten i 
styrelsen. 

2. Kassör Agnetha: Ekonomin är ännu god tack vare ersättningen från Fas 3-verksamheten, 
men eftersom återbäringen av medlemsavgifterna och kommunens bidrag till kretsen bara 
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räcker till att täcka kostnaden för tryckning och utskick av programmet, kommer den snart 
att försämras. 

3. Beslöts att kretsens ekonomi ska tas upp som särskild punkt på styrelsemötenas dagordning 
i fortsättningen. 

4. Antogs förslaget till ”Normer för ekonomisk ersättning” efter små justeringar. 

 

§ 27. 

Vår- och sommarprogrammet för år 2015 diskuterades. 

 

§ 28. 

Övriga frågor. 

1. Mikael rapporterar att den del av Fjällmossen som ligger i Hörby kommun inte blir 
naturreservat. 

2. Beslöts att Karin och Anita Nilsson representerar kretsen på kretsrådet söndagen den 2 
november. 

3. Karin och Barbro åtog sig att arbeta på en ”befattningsbeskrivning” för styrelseledamöter 
som valberedningen kan använda för att informera blivande styrelseledamöter. 

 

§ 29. 

Nästa styrelsemöte: Torsdagen den 20 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar 
och Karin skaffar pålägg. För kaffe och te anlitar vi Studiefrämjandets kaffeautomat. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

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

Ordförande    Sekreterare     
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2014-11-20 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

§ 30. 

Föregående protokoll från den 8 oktober godkändes. 

 

§ 31. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 19 oktober. Vandring i naturreservaten Djupadal och Skinsagylet. Rapportör 
Barbro: 15 personer deltog. Vädret var regnigt och dimmigt. Exkursionen leddes av Barbro 
Ahlner. 

2. Onsdagen den 29 oktober. Lyktvandring och grillning på Ekenabben. Rapportör Karin: 
Evenemanget lockade 130 personer (!), så skaran fick delas i två grupper. Lyktvandringen 
arrangerades av både Naturskyddsföreningen och Regionmuséet. 

3. Torsdagen den 13 november. ”Harry Martinson kunde naturen”. Föredrag av Johnny 
Karlsson på biblioteket i Bromölla. Rapportör Barbro: 27 personer deltog. 

4. Söndagen den 16 november. Föredrag om gässen i Vattenriket av Hans Cronert. Rapportör 
Anders: Över 40 personer lyssnade. Cronert berättade om vilka gåsarter som kan ses i 
Vattenriket, hur talrika de är, vilka skador de orsakar på åkrar och även på naturen (de betar 
på vissa ställen för hårt för att markerna ska lämpa sig för vadare att häcka på och de har 
betat bort sävruggarna i Hammarsjön), samt om åtgärder för att begränsa skadorna. 

5. Måndagen den 20 oktober. Vattenrikesamråd. Rapportör Christer: Malen har ökat i Helge å. 
Linnérundans spång har bytts så den nu är framkomlig med rullstol. Lekgrus har lagts ut i 
Torsebro. 

6. Söndagen den 2 november. Kretsråd. Rapportör Karin: 16 kretsar var representerade på 
kretsrådet, vilket var ovanligt många. Vår nya riksordförande, Johanna Sandahl, var där och 
presenterade sig. En enkät visar att hälften av föreningens medlemmar är villiga att 
engagera sig i föreningsarbetet. Det beslutades att länsförbundets styrelsemöten i 
fortsättningen ska vara öppna för alla medlemmar.  

7. Lonaprojekt. Rapportör Christer: Kristianstads kommun har startat ett fyraårigt större 
projekt för vattenanknutna arter och ett för landanknutna. Pengar söks för inventeringar och 
åtgärder. 

8. Tisdagen den 18 november. Ivösjökommittén har möte. Rapportör Christer: På mötet 
redogjordes för vad som hänt under året.  T.ex. gav ett standardiserat provfiske i år mer fisk 
än någon gång tidigare. Man planerar att inventera fladdermöss och trollsländor. 

9. Framtidsveckan. Nästa år planeras att ha en vecka i september, då olika föreningar tar 
ansvar för en dag var. 
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§ 32. 

Ekonomi. 

1. Fem medlemmar är anmälda till biosfärkonferensen. 
2.  Agnetha efterlyste förslag till projekt som vi kan använda vår naturvårdsfond till. 
3. Agnetha påminde om att kretsens inkomster bara räcker till tryckning och utskick av 

programmet. 

 

§ 33. 

Vårprogrammet. 

Vårprogrammet kompletterades. 

 

§ 34. 

Övriga frågor. 

Karin redogjorde för ”kommunkampen”, en undersökning av 20 dagligvarubutiker i Kristianstads och 
Bromölla kommuner om hur stora deras ekologiska sortiment var. Undersökningen gjordes veckorna 
40 och 41. Bästa butik i detta avseende var Coop Galleria Boulevard. 

 

§ 35. 

Vi har utskicksmöte tisdagen den 13 januari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Christer ordnar fika. 

Vanligt styrelsemöte har vi måndagen den 23 februari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Till det ordnar  
Barbro bullar och Mikael pålägg. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 


