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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2015-02-23 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Christer Neideman, Anna Stenberg, Mikael Ulvholt. 

 

§36.  

Till protokollsekreterare valdes Mikael Ulvholt. 

§ 37. 

Föregående protokoll från den 20 november 2014 godkändes. 

§ 38. 

Rapporter. 

1. Fredagen 26 december 2014. Annandagjulvandring till Ekenabben. Christer Neideman 
inledde med att berätta lite om annandagjulpromenadens historia, men när vandringen 
skulle börja lämnade Christer walk-over på grund av en stukad fot. Evert Valfridsson från NÖ 
Skånes Fågelklubb ledde i stället själva vandringen. 
Ett fyrtiotal vandrare njöt av vackert väder och solsken. Den plötsliga kylan gjorde att isen 
börjat lägga sig och antalet blommande växter var litet: ca 5. Däremot hittade man hela 42 
fågelarter under vandringen vilket är en rekordnotering, som dock delas med år 2009 och 
2011. Vid återkomsten till naturum sågs till och med den sällsynta kungfiskaren! 

2. Söndagen den 25 januari. Örndag i Tosteberga. Rapportör Christer Neideman:  Sammanlagt 
hade örndagen ca 250 personer. Totalt sågs 20 havsörnar varav minst 15 samtidigt vid 
matplatsen. Tillfälligt sågs även en ung kungsörn.  

3. Onsdagen den 28 januari. Österlens vattenråd. Rapportör Christer Neideman: För att 
bekosta mätningar av vattenkemi m.m. funderar länsstyrelsen på förslag om frivilliga 
avgifter från t.ex. lantbrukarna till vattenråden. Länsstyrelsen funderar även på att göra 
Tommarpsån till natura 2000-område eftersom det finns rapporter om utter vid ån. Viktigt 
att detta görs i samråd med lantbruket. Nästa möte fredagen den 13 mars och årsstämma 
den 28 april. Studieresa till Danmark 12-13 maj. 

4. Torsdagen den 29 januari. Gåsgruppsmöte. Rapportör Christer Neideman: Ganska små 
skördeskador i NÖ Skåne vilket förmodligen beror på färre antal gäss än förra vintern. Under 
2015 körs gåsskrämning, gåsåkrar m.m. som vanligt. Lagerhusföreningen sponsrar matning 
vid Pulken där det blir tranaktiviteter som vanligt. Länsstyrelsen på gång med rapport 
”Skador av fredade storfåglar i odlingslandskapet”. Nästa möte 10 september. 

5. Söndagen den 1 februari. Örnbuss. Rapportör Christer Neideman: Ca 30 personer deltog. 
Örnmaten hade tinat snabbt i det milda vädret, grått med ett lätt duggregn, och tydligen 
redan blivit uppäten. Det satt bara en gammal havsörn på en sten men den ersattes på 
något omärkligt sätt av en ung havsörn. Längre ut i skärgården syntes så småningom fler 
örnar. Efter att byalaget serverat korv och vädret blivit lite bättre syntes fler örnar på långt 
håll. Bussen tog på hemvägen rundan om Landön och sedan går vägen förbi Viby där man 
hade turen att se en jagande ung kungsörn. Väl tillbaka fick några se en kungsfiskare vid 
Naturum. 

6. Onsdagen 11 februari. Mer natur i din trädgård. Rapportör Mikael Ulvholt: Lennart Pranter 
som är verksam på St. Hans Backar i Lund berättade och visade bilder på olika sätt att få in 
lite mer mångfald i trädgården. Genom att sätta upp holkar och bon av olika slag kan man 
hjälpa t.ex. insekter, fåglar, fladdermöss och igelkottar. Lennart hade med sig och visade upp 
bl.a. fladdermusholk, olika fågelholkar, humlebo och en mulmholk. Det var 16 personer som 
lyssnade och efter föredraget gavs tillfälle att tillverka egna insektshotell genom att borra i 
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stubbar och rulla och blanda ihop olika material som Lennart hade med sig. Flertalet av 
åhörarna borrade, byggde insektshotell och tog med sig hem. 

7. Framtidsveckan planeras till den 13-20 september. Någon av dagarna bör vi ta hand om och 
det diskuterades att vi tar tisdagen den 15 september. 

8. LONA-projekt: Bidrag från Havs- och Vattenmyndigheten har getts samt söks från 
Länsstyrelsen till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstad för att kartlägga kommunens 
sällsynta växt- och djurarter s.k. ansvarsarter. Arbetet pågår och det kan bli aktuellt med 
reservatsbildning.  

9. Fairtrade city: Den 17 mars bjuder Agenda 21 intresserade till en diplomeringsceremoni då 
Kristianstad kommun blir Fairtrade city.  
Anmälan senast 6 mars till Beata Svensson, Agenda 21. 

§ 39. 

Inför årsmötet. 

Verksamhetsplan för år 2015 gicks igenom. Revisorerna har gått genom och godkänt bokslutet. 

Agnetha gick igenom balansräkning och resultaträkning för år 2014 och budgetförslaget för år 2015. 

Agnetha påpekade att vi behöver ytterligare inkomster eftersom utgifterna är större än 
inkomsterna. 

§ 40. 

Övriga frågor. 

Till kretsrådet söndagen den 1 mars i Lund åker Mikael och Karin för att representera kretsen. 

På Studiefrämjandets årsmöte torsdagen den 26 mars representeras kretsen av Agnetha Björklund. 

Inkommen ansökan om kursbidrag avslogs. 

 

§ 41. 

Nästa styrelsemöte: Måndagen den 16 mars kl. 18.00 på Studiefrämjandet. (Reservdatum måndag 
23 mars.) 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad torsdag 2015-
03-12 på Studiefrämjandet, Kristianstad. 
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§ 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 Lykke Lundgren-Sassner och Kaj Ojanne 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. Kretsstämman godkände det sätt på vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2014. Kretsstämman godkände 
förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2014. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2014. 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. 

 

§ 8. Budget för år 2015. 

Agnetha Björklund redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2015. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2015. 
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§ 9. Verksamhetsplan för år 2015. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2015. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2015. 

 

§ 10. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande för år 2015 omvälja Christer Neideman. 

 

§ 11. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör för år 2015 omvälja Agnetha Björklund. 

 

§ 12. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till åtta.  

 

§ 13. Val av styrelseledamöter för åren 2015 – 2016. 

I tur att avgå är Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite, Anders Sigfridsson och Anna Stenberg.  

Kretsstämman beslöt att omvälja Anders Sigfridsson och att nyvälja Claes G. Bengtsson, Kristian 
Gärdsborn, Kenth Ljungberg (för ett år) och Maja Michaelsdotter. 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2015. 

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

 

§ 15. Val av valberedning för år 2015. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Lars Jonsson, Jan Linder och John Nordkvist och utse John 
Nordkvist som sammankallande. 
 
 
§ 16. Motioner. 
 
Inga motioner hade inkommit. 
 
 
§ 17. Avtackning. 
 
Christer Neideman framförde ett tack till Lars Jonsson, Virginija Kulikauskaite och Anna Stenberg. 
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§ 19. 
 
Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: ………………………………………………………… Justeras: ………………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………… 
Lykke Lundgren-Sassner   Kaj Ojanne 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde måndag 2015-03-30 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Claes G Bengtsson, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kristian 
Gärdsborn, Kenth Ljungberg, Maja Michaelsdotter, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael 
Ulvholt. 

 

§ 1. 

Styrelsemedlemmarna presenterade sig för varandra. 

 

§ 2. 

Föregående protokoll från den 23 februari justerades. 

 

§ 3. 

Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Mikael Ulvholt. 

sekreterare utse Anders Sigfridsson. 

postmottagare utse Christer Neideman. 

ansvarig för medlemsregistret utse Agnetha Björklund. 

firmatecknare utse Agnetha Björklund och Christer Neideman var för sig. 

utbildningsledare och kontaktperson med Studiefrämjandet utse Karin Bergendal. 

 

§ 4. 

Val av arbetsgrupper. 

Styrelsen beslöt att till 

programgrupp utse hela styrelsen. 

remissgrupp utse Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson. 

Handla miljövänligt- grupp utse Karin Bergendal, Maja Michaelsdotter samt sex personer utanför 
styrelsen. 

grupp för barnverksamhet (Natursnokar) utse Anna Stenberg. 

grupp för skötsel av hemsidan utse Barbro Ahlner och Christer Neideman. 

grupp för kretsens Facebookaktivitet utse Claes G Bengtsson, Maja Michaelsdotter och Ulrika 
Tollgren. 
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kontaktpersoner för floravårdsgruppen utse Agnetha Björklund, Kristian Gärdsborn, Kenth 
Ljungberg, Christer Neideman, Kjell-Arne Olsson, Mikael Ulvholt. 

 

§ 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 Kenth Ljungberg. 

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Barbro Ahlner. 

Vattenrådet för Helge å utse Agnetha Björklund. 

 

§ 6. 

Val av ombud till länsstämman. 

Styrelsen valde Anders Sigfridsson till att representera kretsen på länsstämman. 

 

§ 7. 

Beslöts att kretsen under 2015 skall var fadder för två par storkar för 4000 kronor. 

 

§ 8. 

Reseersättning. 

Beslöts att reserättning 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. 

 

§ 9. 

Övriga frågor. 

1. Barbros och Karins förslag till stående dagordning för styrelsens möten antogs. 
2. Beslöts att kretsen även i år är medlem i föreningarna Hörjelgårdens vänner och Vattenrikets 

vänner. 
3. Beslöts att kretsen fortsätter att vara med i Folkrörelsernas arkiv och de olika vattenråden. 
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4. Mikael rapporterade från senaste mötet med kretsrådet att man där gärna såg fler 
representanter från kretsarna i östra Skåne. 

 

§ 10. 

Kommande möten. 

Programgruppen träffas måndagen den 13 april kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Kristian skaffar pålägg 
och Barbro bakar bullar. 

Kommande styrelsemöten: 

Onsdagen den 13 maj kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Kenth skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

Tisdagen den 9 juni kl. 18.00 vid Utemuseum Sånnarna. Samåkning från naturumets parkering kl. 
17.30. Var och en tar med sig fika. 

Torsdagen den 13 augusti kl.18.00 på Studiefrämjandet. Claes skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

Karin bokar tid för våra möten på Studiefrämjandet. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2015-05-13 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 
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Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kristian Gärdsborn, Kenth 
Ljungberg, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

§ 11. 

Dagordningen för mötet godkändes. Mötet bestämdes att avslutas före kl. 21.00. Fikapaus kl. 19.00. 

 

§ 12. Föregående protokoll från den 30 mars justerades. 

 

§ 13. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Inget kretsbrev hade inkommit sedan föregående styrelsemöte. Inga veckobrev kommenterades. 

 

§ 14. 

Kommande evenemang. 

1. Skräbeåns vattenråd har möte fredagen den 22 maj. Barbro kommer att representera 
kretsen där. 

2. Österlens vattenråd har styrelsemöte onsdagen den 27 maj. Kenth Kommer att delta som 
styrelseledamot. 

3. Onsdagen den 27 maj. Floravandring ledd av Kenth Ljungberg. Karin åtar sig att organisera 
samåkningen från naturumparkeringen. 

4. Fredagen den 5 juni. Naturnatt. Mikael organiserar samåkningen från naturumparkeringen. 
5. Söndagen den 7 juni. Storkprojektet har fadderträff i Fulltofta. Eftersom kretsen är fadder 

för två storkpar kan åtminstone alla i styrelsen delta efter anmälan. 

 

§ 15. 

Aktuellt från arbetsgrupper. 

Från remissgruppen: Mosslunda skall bli kommunalt naturreservat. Ett blivande naturreservat på 
Ivön diskuterades. 

Från Handla miljövänligt-gruppen: Gruppen har haft studiecirkel om boken ”Jorden vi äter”. Man ska 
besöka en gård med ekogrisar, och titta på ett gårdsmejeri i Nöbbelöv. Dessutom ska man ha möten 
för utvärdering och planering. 

 

§16. 

Ekonomi. 

Agnetha påpekade att tryckning och distribution av kretsens program tar kretsens hela inkomst. 
En röjsåg har reparerats för 3000kr. En motorsåg har lämnats in för värdering inför ev. försäljning. 
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§ 17. 

Hemsidan. 

Hemsidan diskuterades. 

 

§ 18. 

Rapporter. 

1. Måndagen den11 april. Röjardag i Gyetorp:  Sex personer deltog. Röjsågen gick sönder. 
2. Lördagen den 18 april. Klädbytardag:  Ca 100 personer deltog. Ca 400 persedlar byttes. Coop 

hade skänkt godis att dela ut till de deltagare som kom först. Karin värvade fem medlemmar 
till Naturskyddsföreningen. 

3. Lördagen den 25 april. Titta på lamm i Ekestad: 15 personer deltog. 
4. Söndagen den 26 april. Vårblommor och vårfåglar på Lingenäset: 19 personer deltog. 

Behagligt väder. Lövsångare, grönsångare och svarthätta hördes. Ovanligt mycket vätteros 
sågs. 

5. Lördagen den 9 maj. Möt våren på Lerjevallen: Inställdes p.g.a. sjukdom. 
6. Måndagen den 11 maj. Floravandring längs banvallen i Österslöv: 15 personer deltog. 

Samåkningen från naturumparkeringen fungerade ej. 
7. Torsdagen den 16 april. Skräbeåns vattenråd hade möte på naturum. 
8. Lördagen den25 april. Länsstämma i Trelleborg: Till ny ordförande valdes Rikard Lehman. 

Förslaget att slopa kretsråden förkastades. 

 

§ 19. 

Höstprogrammet diskuterades. Se bilaga 

 

§ 20. 

Övriga frågor. 

Beslöts att nästa gång diskutera marknadsföring av kretsen och dess aktiviteter under Övriga frågor. 

 

 

 

 

§ 21. 

Kommande styrelsemöten. 

Tisdagen den 9 juni kl. 18.00 vid Utemuseum Sånnarna. Samåkning från naturumets parkering kl. 
17.30. 

Torsdagen den 13 augusti kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Claes skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar. Karin bokar tid för detta möte på Studiefrämjandet. 
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Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2015-06-09 för Naturskyddsföreningen Kristianstad vid 
Sånnarnas utemuseum. 
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Närvarande: Barbro Ahlner, Claes G Bengtsson, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

§ 22. 

Dagordningen godkändes. Mötet bestämdes att avslutas senast kl. 20.30. Tid för fika bestämdes inte. 

 

§ 23. 

Föregående protokoll från den 13 maj godkändes, men justerades inte. 

 

§ 24. 

Varken kretsbrev eller veckobrev diskuterades. 

 

§ 25. 

Kommande aktiviteter. 

Söndagen den 14 juni. De vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus: Beslöts att ledaren Kjell-Arne 
Olsson får disponera kretsens högtalarväst. 

Lördagen den 27 juni har Österlens vattenråd styrelsemöte. Kenth är styrelseledamot och kommer 
att delta. 

 

§ 26. 

Aktuellt från grupper. 

Inget nämndes. 

 

§ 27. 

Ekonomi. 

Medlemsåterbäringen har kommit. Kretsen får 4000 kronor i bidrag från kommunen. 

 

§ 28. 

Hemsidan. 

Inget nämndes om hemsidan. 

 

§ 29. 

Rapporter. 
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1. Onsdagen den 27 maj. Floravandring på Tosteberga ängar: Kenth Ljungberg ledde 
vandringen. 28 personer deltog. Ett hundratal fältnockor sågs. 

2. Söndagen den 31 maj. Cykling runt Råbelövssjön: Barbro och Christer ledde cyklingen. Tre 
deltagare. Vädret var lite blåsigt och ett par regnskurar fick man på sig. Den ovanliga och 
stora örten strandmolke sågs. 

3. Måndagen den 1 juni. Vattenrikets samrådsgrupp träffades och studerade röjningar vid 
Kaptenens väg. 

4. Tisdagen den 2 juni. Invigning av naturreservaten Horna sandar och Horna grushåla: Ca 60 
personer deltog trots regnet. En av dem var Sam Petersson utklädd till Linné. 

5. Torsdagen den 4 juni. Lunchvandring i Kristianstad: Vandringen leddes av Karin Bergendal. 
Fem personer deltog. Temat var: Träd på innergårdar. 

6. Fredagen den 5 juni. Naturnatt med lövgrodesång: 15 personer deltog. Lövgrodorna började 
höras vid tiotiden. 

7. Söndagen den 7 juni: Storkprojektets fadderträff i Fulltofta: Ca 50 personer deltog. Agnetha 
representerade kretsen där. 

 

§ 29. 

Övriga frågor. 

En fältpiplärka observerades invid utemuseet! 

Höstprogrammet och marknadsföring av kretsen diskuterades. Beträffande marknadsföringen 
beslöts att gå vidare och att ha ett introduktionsmöte för styrelsen om Facebook på 
Studiefrämjandet torsdagen den 20 augusti kl. 18.00. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL fört vid Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla styrelsemöte 13 

augusti 2015 på Studiefrämjandet 
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Närvarande: Christer Neideman, Agnetha Björklund, Kristian Gärdsborn, Mikael Ulvholt, 

Claes G Bengtsson, Karin Bergendahl, Kenth Ljungberg.  

 

§ 30 

 Till sekreterare för mötet valdes Claes G Bengtsson  

 

§ 31 

Bestämdes att hålla fikapaus kl 19 och avsluta mötet kl 20  

 

§ 32 

Föregående mötesprotokoll 2015-06-09 godkändes 

 

§ 33 

Inga inkommande kretsbrev fanns att redovisa  

 

§ 34 

Kommande evenemang genomgicks med följande tillägg; Trädgårdens dag får stöd av 

Kristian Gärdsborn, Bokfestivalen leds av Kenth Ljungberg som tacksamt tar emot böcker till 

försäljning. Kan även lämnas in på Studiefrämjandet. Beslutades att till Kanelbullens dag 

bidraga med max 700:- kr för polistillståndet.  

 

§ 35 

Remiss om Lingenässkolan diskuterades och tidigare negativt svar vidhålls. 

 

§ 36 

Ekonomiska läget redovisades med att vår budget följs. 

 

§ 37 

Hemsidan diskuterades med målet att utveckla denna.  

 

§ 38 

Evenemangsrapporter redovisades och kan ses på vår hemsida.  
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§39 

Diskuterades någon typ av enhetlig föreningsklädsel vid evenemang och liknande. Claes fick 

i uppdrag att undersöka detta. 

 

§ 40  

Höstens styrelsemöten bestämdes till måndag 21/9 (Kristian Gärdsborn är fikaansvarig), 

tisdag 20/10 (Mikael Ulvholt) och onsdag 18/11 (Karin Bergendal).  

 

§ 41 

Övriga frågor behandlade förfrågan om skrivelse att anordna debatt om miljöfrågor (”Sverige 

ställer om”) från Rune Celvinsson, vilket ej ansågs vara lämpligt. Behandlades också frågan 

om marknadsföring som hänskjuts till torsdagen den 20 augusti, vilket leds av Claes G 

Bengtsson. Medverkar gör Magnus Billqvist.  

 

 

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

Christer Neideman    Claes G Bengtsson 

Ordförande     vid pennan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2015-09-21 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 
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Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kristian Gärdsborn, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson. 

 

§ 42. 

Dagordningen för mötet godkändes. Man beslöt att avsluta mötet ca kl. 20.15. Fikapaus kl. 19.00. 

 

§ 43. 

Föregående protokoll från den 13 augusti godkändes efter ett litet tillägg, men blev ej färdigjusterat 
då dess sekreterare ej var närvarande. 

 

§ 44. 

Kretsbrevet förevisades av Christer. Nästa kretsbrev skall vara elektroniskt och kunna skickas till hela 
styrelsen. 

Christer åtog sig att själv skriva en insändare om cykling i stället för den från riksstyrelsen om 
”cykelchock”. 

 

§ 45. 

Kommande evenemang. 

1. Miljövänliga veckan. Kretsen kommer att inventera livsmedelsbutiker i kommunen med 
avseende på deras sortiment av ekologiskt bröd. Inventeringen utförs av Barbro i Bromölla 
och i resten av vårt område av  kretsens Handla Miljövänligtgrupp. 

2. Biosfärkonferens på naturum 9 november. Kostnad 250 kr för föreningsrepresentanter.  
Agnetha Björklund anmäler de styrelsemedlemmar som vill delta. 

3. Konferens om biologisk mångfald på Falsterbo kursgård den 14 – 15 november. 

 

§ 46. 

Aktuellt från arbetsgrupper. 

Floravårdsgruppen har beslutat att fokusera på nyttiga vilda växter under hösten. 

 

 

 

§ 47. 

Ekonomi. 

Vår bokförsäljning på bokfestivalen gav 615 kronor, som sätts in på vår naturvårdsfond. 
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§ 48. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 16 augusti. Insekternas dag vid Sånnarna: 16 personer deltog. Vädret var 
soligt och blåsigt. Exkursionen leddes av Kristian. Man fick se både vanliga och ovanliga arter 
av fjärilar, bin och humlor, t.ex. praktbyxbi och bivargar. 

2. Torsdagen 20 augusti träffades styrelsen under ledning av Claes G Bengtsson för diskussion 
och information om användningen av olika media bl a Facebook. Magnus Billqvist från SNF-
Skånes kansli hjälpte oss på traven och föreslog att det som läggs ut på hemsidan gärna 
också läggs ut på Facebook. 

3. Torsdagen den 20 augusti, torsdagen den 27 augusti och torsdagen den 3 september. 
Strövtåg på lunchen med Karin Bergendal: Första gången deltog ca 6 personer, andra gången 
regnade det, så ingen kom, tredje gången deltog 9 personer. 

4. Söndagen den 30 augusti. Trädgårdens dag i Bäckaskog: Vädret var ganska behagligt, och tur 
var det, eftersom vårt tält gått sönder efter uppsättningen dagen innan. Två trädvandringar 
genomfördes, den ena av Karin och den andra av Ulrika Tollgren. Tio, resp. fyra personer 
deltog. Förslag framfördes att man till nästa gång borde ordna någon ytterligare aktivitet, 
t.ex. frågesport. 

5. Lördagen den 5 september. Bokbord på bokfestivalen: Det regnade mycket, och man var 
utan tält. Likväl sålde man böcker för 615 kronor. 

6. Söndagen den 6 september. Geologins dag: Claes Bergman från Högskolan Kristianstad ledde 
vandringen. Ca 25 personer deltog. Den började i Trefaldighetskyrkan, som hade detaljer av 
många bergarter. Vidare besåg man bl.a. Sparbankshuset. Vandringen avslutades i Galleria 
Boulevard. Tack vare att man befann sig inomhus en stor del av tiden, blev man inte alltför 
störd av att det regnade tidvis. 

7. Lördagen den 12 – lördagen den 19 september. Framtidsveckan 2015: Tisdagen den 15 
ansvarade kretsen och Studiefrämjandet för de flesta programpunkterna på Regionmuséet. 
Kristian visade bilder från insektslivet på de sandiga markerna vid Åhus, eftersom Josefine 
Nilsson lämnat återbud pga sjukdom. Sista dagen hade man en givande politikerutfrågning. 

8. Söndagen den 20 september. Svampexkursion med Tony Svensson från Skånes mykologiska 
förening: 22 personer deltog. Målet var Åbjär mellan Östra Sönnarslöv och Huaröd. P.g.a. 
tidigare torka var det ont om svamp, men man lyckades ändå hitta inte mindre än 57 arter. 

 

§ 49. 

Övriga frågor. 

Föreslogs att kretsen skulle skaffa ett bokmärke i stil med det Fågelklubben har, som man kunde 
dela ut vid lämpliga tillfällen för att värva medlemmar. 

Som svar på frågan om man kan ta reda på hur många besökare vi har på kretsens hemsida, nämnde 
Christer att han kan se det, och att det varierade mellan ca 5 och 25 besök per dag. 
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§ 50. 

Kommande styrelsemöten. 

Tisdagen den 20 oktober kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Mikael Ulvholt 
ordnar pålägg. 

Onsdagen den18 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Karin ordnar 
pålägg. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2015-10-20 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Claes G Bengtsson, Agnetha Björklund, Kristian 
Gärdsborn, Kenth Ljungberg, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

§ 51.  

Dagordningen för mötet godkändes. Man beslöt att avsluta mötet kl. 20.15, och att fikapausen 
börjar kl. 19.00. 

 

§ 52. 

Föregående protokoll från den 21 september godkändes efter två ändringar. 

 

§ 53. 

Kretsbrevet och veckobrevet föranledde inga kommentarer. 

 

§ 54. 

Kommande evenemang. 

1. Söndagen den 25 oktober kl. 17.00 har Näsby Villaförening möte om Lingenässkolan i Näsby 
IF:s klubblokal. Christer avser att deltaga i det. 

2. Söndagen den 8 november kl. 13 – 17 är det kretsråd i Hässleholm. Karin och ev. Barbro 
avser att deltaga i det. 

3. Måndagen den 9 november kl. 09 – 17 är det forskningskonferensen Biosfär 2015 på vårt 
naturum. Barbro, Christer, Agnetha, Karin och Sam Skällberg avser att deltaga.  

4. Torsdagen den 12 november är konferensen Effektivt vattenvårdsarbete på Länsstyrelsen i 
Malmö. Claes ämnar ev. att deltaga. 

5. Lördagen och söndagen den 14 och 15 november har länsförbundet konferens om biologisk 
mångfald på Falsterbo kursgård. 

6. Söndagen den 29 november träffas länsförbundets kemikaliegrupp i Lund och 
länsförbundets klimatnätverk träffas i Ängelholm. 

§ 55. 

Aktuellt från arbetsgrupper. 

Handla miljövänligt-gruppen rapporterar från inventeringen av butiker att utbudet av ekologiskt bröd 
och ekologisk frukt var ganska bra i de butiker som inventerades. På Kanelbullens dag den 4 oktober 
bjöd gruppen på ekologiskt kaffe och ekologiska bullar på Lilla torg. 

 

 

 

§ 56. 
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Ekonomi. 

Kretsens röjsåg har reparerats för mer än 3000 kronor. Vår motorsåg har lämnats in för värdering 
inför försäljning. 

 

§ 57. 

Hemsidan och Facebook. 

Claes har publicerat naturbilder på Facebook, som även använts av riksföreningen. 

 

§ 58. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 27 september. Natursnoksaktivitet: Lär dig mer om träden i skogen: Tolv 
deltagare. 

2. 26 september – 4 oktober. Miljövänliga veckan med kanelbullens dag: Kommenterat i § 55. 
3. Söndagen den 4 oktober. Skog och skogsbruk på Ryssberget: 20 personer deltog. 

Exkursionen leddes av Nils Gabrielsson. Man fick se en bok som hade en vedvolym av 15m3. 
Man beskådade också ”grevareservatet”, ett 80-årigt bokbestånd på över sju hektar, som 
lämnats utan åtgärder efter det anlagts, för att visa behovet av skogsskötsel. En vacker 
högstammig skog idag. 

4. Söndagen den 18 oktober. Mossexkursion : Exkursionen leddes av Carl-Axel Andersson och 
hade sju deltagare. Den hölls mellan Gumlösa och Hanaskog och inte på Nävlingeåsen som 
tänkt var, för att man inte skulle störa jakten där. 37 arter mossor hittades. 

§ 59. 

Vår–  och sommarprogrammet 2016. 

Programmet diskuterades och måste i princip vara klart till nästa möte. 

 

§ 60. Kommande styrelsemöte. 

Onsdagen den 18 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar (ja, vem annars?) och 
Karin ordnar pålägg. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-11-18 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Claes G Bengtsson, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kristian 
Gärdsborn, Kenth Ljungberg, Christer Neideman, Anders Sigfridsson.  

 

§ 61. 

Dagordningen för mötet godkändes. Man beslöt att börja fikapausen kl. 19.00, och att avsluta mötet 
kl. 20.15. 

 

§ 62. 

Föregående protokoll från den 20 oktober godkändes och undertecknades. 

 

§ 63. 

Kretsbrevet och veckobrevet föranledde inga kommentarer. 

 

§ 64. 

Kommande evenemang. 

Till föreläsningen den 25 november kommer två ur styrelsen kl. 18.30 för att hjälpa till att flytta bord 
och stolar. 

 

§ 65.  

Aktuellt från arbetsgrupper. 

Christer rapporterade från mötet som Näsby villaförening hade ordnat om planerna på 
Lingenässkolan att alla grupper som var med på mötet ogillade det föreslagna läget för skolan. 
Villaföreningen, Bostadsrättsföreningarna och Naturskyddsföreningen skickade en gemensam 
skrivelse till ledamöterna i kommunfullmäktige inför beslutet den 17 november. 

 

§ 66. 

Ekonomi. 

Inget viktigt fanns att rapportera. 

 

§ 67.Hemsidan och Facebook. 

Inget viktigt fanns att nämna. 

§ 68. 

Rapporter. 
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1. Torsdagen den 5 november. Dialogmöte om ekosystemtjänster: Kristianstads vattenrike 
jämfördes med några andra biosfärområden och samarbetet mellan olika aktörer inom 
området befanns fungera bra. 

2. Lördagen den 7 november. Utfärd i Degeberga: Tio personer deltog. 
3. Söndagen den 8 november. Kretsråd i Hässleholm: Närvaron var ganska hög. Margit 

Anderberg är den nya kretsrådsordföranden. 
4. Måndagen den 9 november. Biosfärkonferens på naturum: Ansågs mycket givande. 
5. Onsdagen den 11 november. Vatten 16: Ett arrangemang av Ålakademin på Krinova. Över 

100 personer deltog. 
6. Torsdagen den 12 november. Sandmarksliv i Änglanejden: Kristian visade bilder i biblioteket i 

Degeberga: Tolv personer deltog. 
7. Torsdagen den 12 november. Vattenkonferens i Malmö: Konferensen handlade om hur 

vattenråden arbetar. 
8. Lördagen och söndagen den 14 och 15 november. Länsförbundets konferens om biologisk 

mångfald: Mikael Kristersson tilldelades Den biologiska mångfaldens Pris 2015. Det gavs gott 
om tid för att ställa frågor och att umgås med andra deltagare. Man kunde köpa antikvarisk 
litteratur. 

9. Måndagen den 16 november. Kunskapsdag om gäss: 60 – 70 personer deltog. Av gåsarterna 
har endast sädgåsen minskat, övriga har ökat. Den vitkindade gåsen har ökat extremt 
mycket. Ingen smittspridning från gäss till människor eller nöt har konstaterats. 

§ 69. 

Vår- och sommarprogrammet 2016. 

Programmet kompletterades. 

 

§ 70. 

Kommande styrelsemöten. 

Måndagen den 18 januari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Mötet innefattar också arbete med 
programutskicket. Barbro bakar bullar och Kristian skaffar pålägg. 

Tisdagen den 16 februari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Christer skaffar 
pålägg. 

Preliminärt onsdagen den 16 mars kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Anders 
skaffar pålägg. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

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

Ordförande    Sekreterare 


