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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-02-16 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Kristian Gärdsborn, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

§ 71. 

Föregående protokoll från den 18 november godkändes och undertecknades. 

 

§ 72. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 26 december. Annandagjulpromenad på Linnérundan: Vandringen leddes som 
vanligt av Christer. Vädret var grått och fuktigt. Under fikarasten vid Lillöborgen sågs flera 
vinterståndare av bolmört. Totalt sågs 31 fågelarter och fyra arter blommande växter. 

2. Söndagen den 24 januari. Örndag i Tosteberga: Ca 250 personer kom för att titta och träffas. 
Temperaturen låg över noll grader och vinden var svag. Tyvärr försämrades sikten till tät 
dimma efter drygt en timme, men mot slutet förbättrades sikten. Man fick se 18 havsörnar, 
varav fyra var gamla, dvs hade vit stjärt. 

3. Söndagen den 31 januari. Örnbuss till Tosteberga och Landön: 37 personer deltog. Vädret 
var ganska bra med delvis lite sol. Upptill 16 havsörnar kunde ses samtidigt. Dessutom sågs 
många vråkar, glador och korpar. 

4. Måndagen den 18 januari. Utskicksmöte: Vi hade besök av Birk Andersson från 
Naturskyddsföreningen i Skåne som informerade sig om vår verksamhet och berättade om 
verksamheten i Skåne och i andra kretsar. 

5. Tisdagen den 19 januari. Gåsgruppsmöte: Christer deltog. Skadorna på grödor var ganska 
lindriga i våra trakter, men värre i västra Skåne. Rekordmånga tranor observerades vi d 
Pulken och rekordmycket foder lades ut till dem. Lagerhusföreningen säljer foder till detta 
till nedsatt pris. 

6. Framtidsveckan planeras äga rum den 12 – 18 september. Vi bör ansvara för tisdagen den 
19. 

7. LONA-projekt: Kristianstads kommun har ansvar för bl.a. arterna sandnörel och ryl. 
8. Kretsens Facebookgrupp har över 100 medlemmar. 
9. Vid ett möte på Studiefrämjandet framförde en representant för mötesplatsen Riksens 

Ständer önskemål att ideella föreningar som samarbetar med Studiefrämjandet låter sig 
presenteras av någon från dessa föreningar för mötesplatsens besökare. 

 

§ 73. 

Inför årsmötet. 

1. Styrelseledamöterna ombeds komplettera och kolla förslaget till årsberättelse. 
2. Agnetha redogjorde för bokslutet för år 2015 och styrelsen diskuterade budgeten för år 

2016. Styrelsen beslöt att söka bidrag från Bromölla kommun för år 2017. 
3. Påpekades att Bromölla kommun ska nämnas i vår verksamhetsplan. Påpekades också att vi 

på styrelsemöten någon gång stämmer av vår verksamhet mot verksamhetsplanen. 
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4. Vi måste hjälpa valberedningen att t.ex. hitta en styrelseledamot efter Maja Michaelsdotter 
som slutar. 

5. Hjälp behövs med att möblera om inför årsmötet från kl. 18.30 den 9 mars. 

 

§ 74. 

Övriga frågor. 

1. Studiefrämjandet har årsmöte torsdagen den 17 mars. Agnetha representerar kretsen där. 
2. Floraväktarna har möte i Lund. Barbro kommer att närvara där. 
3. VATTEN16 har heldagsseminarium torsdagen den 7 april på Krinova Science Park. Några i 

styrelsen kommer säkert att deltaga där. Christer skickar ut inbjudan till styrelsen. 
4. Styrelsen beslöt att inte bidra ekonomiskt till nätverket Kristianstad för alla. 
5. Styrelsen diskuterade frågan om man i fortsättningen ska kräva av kretsens medlemmar att 

de ska anmäla om de vill ha kretsens program i tryckt form. Inget beslut fattades. 

 

§ 75. 

Kommande styrelsemöte. 

Konstituerande styrelsemöte onsdagen den 16 mars kl. 18.00. Barbro bakar bullar och Anders skaffar 
pålägg. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 2016-03-
09 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 Carola Sunesson och Evert Valfridsson 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 2015. Kretsstämman godkände 
förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2015. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2015. 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 2016. 

Agnetha Björklund redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2016. Kretsstämman antog 
detta. 

Bilaga 4. Budget för år 2016. 

 

§ 9. Verksamhetsplan för år 2016. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2016. Kretsstämman antog 
detta. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2016. 

 

§ 10. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande för år 2016 omvälja Christer Neideman . 

 

§ 11. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för år 2016 omvälja Agnetha Björklund. 

 

§ 12. Fastställande av antal övriga ledamöter i styrelsen. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till sju. 

 

§ 13. Val av styrelseledamöter för åren 2016 – 2017. 

I tur att avgå är Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Kenth Ljungberg (vald för år 2015) och Mikael 
Ulvholt. 

Kretsstämman beslöt att omvälja dessa. 

 

§ 14. Fyllnadsval för år 2016. 

Kretsstämman beslöt att nyvälja Anita Nilsson för år 2016. 

 

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2016. 

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. 

 

 

§ 16. Val av valberedning för år 2016. 

Lars Jonsson och Jan Linder har undanbett sig omval.  
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Kretsstämman beslöt att omvälja John Nordkvist och nyvälja Carola Sunesson och utse John 
Nordkvist som sammankallande.   

 

§ 17. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 18. Övriga ärenden. 

1. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan om byte av namn på kretsen, så att Bromölla ingår 
i kretsens namn. Byte av namn kräver också vissa stadgeändringar. 

2. Vädjades om tips hur man förbättrar rekryteringen av ledamöter till styrelsen. 
3. Då tryck och utskick av program via post är dyrt för kretsen, diskuterades om man kunde 

övergå till digitala program. 

 

§ 19. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till avgående styrelseledamöterna Claes G Bengtsson och Maja 
Michaelsdotter och till Lars Jonsson och Jan Linder, som lämnar valberedningen. 

 

§ 20. 

Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

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

 Anders Sigfridsson   Christer Neideman 

 

 

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

Carola Sunesson   Evert Valfridsson 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde onsdag 2016-03-16 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 1. 

Föregående protokoll från den 16 februari justerades. 

 

§ 2. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 28 februari. Vinter vid Skräbeån: Ca 30 personer deltog. Vädret var behagligt: 
Svag vind, mulet och någon plusgrad. Vårtecken: Några gravänder, sjungande trädkrypare 
och några tussilago som blommade. Strömstaren visade sig generöst. 

2. Onsdagen den 9 mars. Årsmöte: Endast 15 personer deltog, trots att Hans Berggren var där 
och visade filmen ”Eken in i döden levande”, som uppskattades av de medlemmar som 
infunnit sig. 

3. Karin hade varit på ett möte för aktiva från hela landet inom ”Handla Miljövänligt” i 
Stockholm. Hon berättade att årets tema skulle vara hudnära produkter. 

 

§ 3. 

Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Mikael Ulvholt. 

sekreterare utse Anders Sigfridsson. 

postmottagare utse Christer Neideman. 

firmatecknare utse Agnetha Björklund och Christer Neideman var för sig. 

Utseende av ansvarig för medlemsregistret, utbildningsledare och kontaktperson med 
Studiefrämjandet bordlades. 

 

§ 4. 

Val av arbetsgrupper. 

Styrelsen beslöt att till 

programgrupp utse hela styrelsen. 

remissgrupp utse Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson. Samtidigt beslöts att i fortsättningen hela styrelsen skall få sig tillsänd alla remisser via e-
post. 

ansvarig för Handla miljövänligt-gruppen utse Karin Bergendal. 
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grupp för skötsel av hemsidan utse Barbro Ahlner och Christer Neideman. 

ansvarig för kretsens Facebookaktivitet utse Barbro Ahlner. 

kontaktpersoner för floravårdsgruppen utse Kenth Ljungberg och Kjell-Arne Olsson. 

Utseende av ansvarig för barnverksamhet bordlades. 

 

§ 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. 

Österlens vattenråd utse Kenth Ljungberg. 

Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Barbro Ahlner. 

Vattenrådet för Helge å utse Agnetha Björklund. 

Utseende av person att representera kretsen i Immelnkommttén bordlades. 

 

§ 6. 

Val av ombud till extra länsstämma och kretsråd. 

Styrelsen valde Barbro Ahlner att representera kretsen på länsstämma och kretsråd. Eventuellt 
kommer ytterligare någon eller några att senare utses att representera kretsen. 

 

§ 7. 

Beslöts att kretsen under år 2016 skall vara fadder för två par storkar i Storkprojektet för 4000 
kronor, medel för detta tas ur föreningens naturvårdsfond. 

 

 

§ 8. 

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. 
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§ 9. 

Övriga frågor. 

1. Beslöts att vi i fortsättningen följer den stående dagordning som antogs vid förra årets 
konstituerande möte. 

2. Beslöts att kretsen även i år är medlem i föreningarna Hörjelgårdens vänner och Vattenrikets 
vänner. Medlemsavgifterna är på 500 kronor vardera. 

3. Beslöts att kretsen fortsätter att vara med i Folkrörelsernas arkiv och de olika vattenråden. 
4. Beslöts att vid nästa styrelsemöte diskutera kretsens ekonomi. 

 

§ 10. 

Kommande möten. 

Styrelsen träffas torsdagen den 21 april kl. 18.00 på Studiefrämjandet för att diskutera program och 
ekonomi. Kristian skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

Kommande styrelsemöten: 

Måndagen den 16 maj kl. 18.00 på Studiefrämjandet. 

Tisdagen den 14 juni kl.17.00 ute i fält någonstans tillsammans med Floravårdsgruppen. 

Onsdagen 17 augusti kl 18.00 på Studiefrämjandet 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte 2016-04-21 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 11.  

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle sluta ca kl. 20.00 och att man skulle bryta 
för fikapaus kl. 19.00. 

 

§ 12. 

Föregående protokoll från den 16 mars godkändes och undertecknades. 

Bordlagt från föregående möte: Utseende av ansvarig för Natursnoksverksamhet: Någon ansvarig 
utsågs inte nu, men Karin sade sig vara säker på att vi snart skulle kunna utse någon för detta. 

Bordlagt från föregående möte: Utseende av representant för kretsen i Immelnkommittén: Styrelsen 
utsåg Ulrika Tollgren till att representera kretsen i Immelnkommittén. 

 

§ 13. 

Styrelsens ledamöter presenterade sig för den nya styrelseledamoten Anita Nilsson, och Anita 
presenterade sig för styrelsen. 

§ 14. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Inget kretsbrev hade kommit och inget sades om veckobreven sedan senaste mötet. 

 

§ 15. 

Kommande evenemang. 

1. Tisdagen den 19 maj. Skräbeåns vattenråd har möte i Mjönäs byahus. 
2. Torsdagen den 28 april. Helgeåns vattenråd har möte på Naturbruksgymnasiet i Osby. 
3. Lördagen den 28 maj.  Naturskyddsföreningen i Skåne har upptaktsmöte inför Miljövänliga 

veckan på Naturskyddsföreningens kansli i Lund. 
4. Söndagen den 29 maj. Storkens Vänner har storkfadderträff i Fulltofta. 

 

§ 16.  

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Remissgruppen: Ett förslag till klimatanpassningsplan för Kristianstads kommun har offentliggjorts. 
Remisstiden utgår den 28 april. 

Floravårdsgruppen: Första exkursionen för i år har hållits. Barbro har åtagit sig att mata in uppgifter 
på Artportalen.  
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Handla Miljövänligt-gruppen har haft ett möte. 

 

§ 17. 

Ekonomi. 

Kretsen har hittills i år förbrukat ca 15000 kronor. 

För att minska kostnaden för tryckning och utskick av program beslöts följande: Från januari 2017 får 
medlemmarna normalt hämta programmet från hemsidan. De medlemmar som från denna tidpunkt 
vill ha programmet i pappersform och utskickat måste meddela detta via post eller mail till Barbro. 
Denna information kommer medlemmarna att få via en lapp som bifogas det sista programmet i 
pappersform som skickas ut till alla medlemmar. Dessutom kommer även i fortsättningen nya 
medlemmar att få det första programmet utskickat i pappersform med ovan nämnda lapp bifogad. 
För att hålla reda på detta behövs ett register som Barbro åtog sig att sköta. 

För att mer detaljerat utforma detta beslut tillsattes en arbetsgrupp bestående av Barbro, Karin och 
Mikael, med Mikael som sammankallande 

 

§ 18. 

Hemsidan och Facebook. 

Inget rapporterades om detta. 

§ 19. 

Rapporter. 

1. Måndagen den 28 mars (Annandag påsk): Vår på Håslövs ängar. Ca tio personer deltog. 
Exkursionen leddes av Evert Valfridsson. Under första delen rådde dimma. Man observerade 
34 fågelarter bl.a. många tofsvipor och sånglärkor och en pilgrimsfalk. 

2. Lördagen den 2 april. Röjardag i Gyetorp: Fem personer deltog. Vädret var vackert. 
3. Söndagen den 3 april. Tranbuss till Pulken: Ca 30 personer deltog. Ledare var Evert 

Valfridsson och Christer Neideman. Man började med att besöka de två storkparen i Viby 
som nu ruvade. Vid Pulken sågs tusentals tranor. 

4. Lördagen den 16 april. Klädbytardag: ca 100 persioner deltog, Kristianstadsbladet hade en 
artikel om klädbytardagen. 

5. Tisdagen den 29 mars: Ivösjökommittén hade möte. Christer representerade kretsen där. 
6. Torsdagen den 7 april. Vatten16, ett evenemang som ordnades av Ålakademin: från 

styrelsen var Anders, Barbro, Kenth och Christer där. Föreläsningarna var alla intressanta, 
men för många, så det blev jäktigt och tidsöverdrag. Exempelvis fick vi höra att antalet 
torskar i Östersjön har ökat, men att de växer extremt dåligt, så att antalet stora torskar är 
mycket litet. Till lunch fick deltagarna skåneodlad niltilapia (marknadsförs som rödstrimma). 

7. Lördagen den 9 april. Extra länsstämma: Karin var där, men var inte utsedd som kretsens 

ombud. Karin berättade att kassören avgått i länsförbundets styrelse. Charlotte 

Hansson valdes till ny ledamot. Man föreslog också Jimmy Lindsjö till ny ledamot i 
riksstyrelsen. 
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§ 20.  

Höstprogrammet. 

Höstprogammet diskuterades. Det konstaterades att vi behöver skaffa ett nytt tält, lättare att sätta 
upp och fälla ihop än det vi hade. Karin åtog sig att sköta detta. 

 

§ 21. 

Övriga frågor. 

Kuvert för programutskick måste beställas, kanske 2000. 

Till riksstämman i år har kretsen rätt att sända två ombud. Styrelsen utsåg Karin att vara ombud för 
kretsen där. 

 

§ 22. 

Kommande styrelsemöten. 

Måndagen den 16 maj kl. 18.00. Barbro bakar bullar och Kristian skaffar pålägg. 

Tisdagen den 14 juni kl. 17.00 ute i fält någonstans tillsammans med Floragruppen. Var och en tar 
med sig det den vill äta och dricka. 

Utskicksmöte planeras måndag 8 augusti kl 18.00 

Onsdagen den 17 augusti kl. 18.00 hemma hos Karin i Arkelstorp. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2016-05-16 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Kristian Gärdsborn, Christer Neideman, Anita 
Nilsson, Anders Sigfridsson. 

 

§ 23. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle sluta kl. 20.10 och att man skulle bryta 
för fikapaus kl. 19.00. 

 

§ 24. 

Föregående protokoll från den 21 april godkändes efter ändring och undertecknades. 

 

§ 25. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Inget kretsbrev hade kommit och inget sades om veckobreven sedan senaste mötet. 

 

§ 26. 

Kommande evenemang. 

Den 19 maj har Skräbeåns vattenråd möte. Barbro representerar kretsen där. 

Den 3 juni hålls ett möte om Hanöbukten. Christer tänker närvara där. 

 

§ 27. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Handla miljövänligt-gruppen träffas hos Anita imorgon. 

 

§ 28. 

Ekonomi. 

Agnetha rapporterade att drygt 17 000 kronor har förbrukats sedan årets början. 

Bouppteckning efter Henry Räftegård hålls den 20 maj. Christer tänker närvara där. Kretsen ärver 
1/14 av arvet efter Räftegård. 

En medlem som hade utgifter för Handla miljövänligt-gruppens arbete år 2014 kan få ersättning av 
kretsen om hon inkommer med en regelrätt räkning för detta. 
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§ 29. 

Hemsidan och Facebook. 

Nämndes att Floravårdsgruppen har en egen Facebooksida. 

 

§ 30. 

Rapporter. 

1. Tisdagen den 10 maj kl. 18.00. Floravandring på Kjugekull: Exkursionen leddes av Kjell-Arne 
Olsson. 24 personer deltog. Vädret var behagligt. 

2. Söndagen den 15 maj. Godbitar i Bromölla: Exkursionen leddes av Linda Niklasson och Ulrika 
Tollgren. 16 personer deltog. Vädret var mulet och kyligt. Man började på Näsumaviksleden, 
där man t.ex. hörde förväntade sångare, observerade vattenrall med ungar, spillkråka och 
nötskrika. En nästan vit ormvråk fick man se. Fikat intogs på Piselö, och man besökte 
Bromölla kommuns enda fågeltorn. Totalt observerades 47 fågelarter. 

3. Måndagen den 25 april. LONA-möte: Christer och Kenth Ljungberg var där. 
4. Torsdagen den 28 april. Möte för Helge ås vattenråd: Agnetha representerade kretsen där. 

 

§ 31. 

Höstprogrammet diskuterades. 

 

§ 32. 

Kommande styrelsemöten. 

Tisdagen den 14 juni kl. 17.00 i naturreservatet Degeberga backar tillsammans med 
Floravårdsgruppen.  Samåkning från naturumparkeringen kl. 16.30. Var och en tar med sig det den 
vill äta och dricka. 

Måndagen den 8 augusti kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Utskicksmöte. 

Onsdagen den 17 augusti kl. 18.00 hemma hos Karin Bergendal i Arkelstorp. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2016-06-14 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad. 
Lokaler: dels i naturen på Degeberga backar och dels hemma hos Anita Nilsson. 

  

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer Neideman, Anita Nilsson, 
Mikael Ulvholt. 

§ 33. 

Dagens möte var tänkt som en gemensam ”övning” på Degeberga backar mellan styrelsen och 
föreningens floravårdsgrupp, men eftermiddagens ihärdiga blåst och efterhängsna regn hade 
reducerat antalet deltagare. Från floravårdsgruppen kom Kjell-Arne Ohlsson och om man så vill även 
tre deltagare som också är styrelsemedlemmar. Regnet minskade och det blev en liten runda på och 
kring toppen av Söndre klack (”Sockertoppen”). Vi hann se det som förmodligen är Sveriges bäst 
utvecklade sandstäppsvegetation med dess typiska arter, men också ett par verkliga rariteter: 
sandlucern och stenkrassing. 

§ 34. 

Det egentliga styrelsemötet genomfördes hemma hos Anita. Kenth väljs till kvällens sekreterare. 

§ 35 

Dagordningen godkändes med följande tillägg: Tältinköp, Karin kostnadsersättning, Grustäkt i 
Hörröd, Fältnockestaket och Samverkan för Hanöbukten. 

§ 36. 

Föregående protokoll från den 16 maj godkändes. 

§ 37. 

Höstprogrammet. 

Höstprogrammet godkänns efter några mindre revideringar. Beslutas att det ska innehålla 12 sidor. 

Beslutas att Mikael Ulvholt slutjusterar vår lilla propå om att hämta ut programmet på föreningens 
hemsida. Deadline för inlämning till tryck är denna vecka. 

§ 38. 

Ekonomi. 

Föreningen har fått 4 000 kronor i bidrag från Kristianstads kommun. Riksförbundet har aviserat 
”administrativa problem” varför vi förmodligen inte får vår återbäring förrän efter sommaren.  

Beslutades att föreningen bidrar med en tredjedel av kostnaderna för hyra av en skylift för märkning 
av storkungar i Skånes Viby. Pengarna tas ur Naturvårdsfonden. (Total kostnad 3 340 kronor, varav 
resten delas av Nordöstra Skånes Fågelklubb och Storkprojektet.) Beslutas vidare att undersöka 
möjligheterna till sponsring kommande år. 

Christer har deltagit i bouppteckning efter Henry Reftegård, där föreningen omnämnts i testamente. 
Föreningen kommer att erhålla ett bidrag på nära 100 000 kronor. Christer och Agnetha följer upp i 
nära samråd med vår bankkontakt.  
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§ 39. 

Stiftelsen Bromölla natur och kulturmiljövårdsfond 

Sedan föreningens Ivösjöbygdens Natur upphört har vår förening erbjudits en ordinarie plats och en 
ersättare i styrelsen för Stiftelsen Bromölla natur och kulturmiljövårdsfond. Styrelsen beslutar utse 
Barbro Ahlner till ordinarie ledamot. Barbro får i uppdrag att undersöka om det finns någon av 
föreningens medlemmar, bosatt i Bromölla kommun, som är villig att ställa upp som ersättare 

§ 40. 

Inköp av tält 

Karin Bergendal har föreslagit inköp av ett tält att användas bland annat vid Trädgårdens dag på 
Bäckaskog den 28 augusti, kostnad cirka 1 000 kronor. Efter diskussion om tältets hållbarhet beslutar 
styrelsen att anta ett erbjudande från Mikael att låna ett likadant tält för det tänkta arrangemanget 
och att därefter utvärdera och fatta beslut om eventuellt inköp. 

§ 41. 

Kostnadersättning, Karin 

Karin har anhållit om ersättning för delkostnad för två hotellnätter (2 x 300 kronor) i samband med 
Naturskyddsföreningens riksårsmöte. Karin representerar också Naturskyddsföreningen i Skåne och 
ersätts därifrån med 2 x 400 kronor. Kassör Agnetha föreslår avslag på anhållan. 

Styrelsen beslutar, med hänvisning till upprättad policy för ekonomisk ersättning, att ge bidrag för en 
natt, 300 kronor. Agnetha reserverar sig mot beslutet. 

§ 42. 

Täktverksamhet i Hörröd 

Hörröds Grusindustri AB har ansökt om fortsatt och utvidgad täktverksamhet vid befintlig täkt strax 
nordost om Hörröd. Länsstyrelsens handläggare har rekommenderat sökanden att samråda med den 
lokala naturskyddsföreningen ( = oss ). Sökandens ombud, Yngve Persson, har skickat Kenth diverse 
underlag som upprättats och inhämtats i samband med ansökan. Bland annat ingår ett yttrande från 
Mikael Sörensson angående insektslivet i och kring täkten och som bland annat innehåller 
synpunkter på framtida efterbehandling av täktområdet. 

Föreningen, som har att beakta allmänna natur- och miljövårdssynpunkter, har inget att erinra mot 
ansökan, men anser att de synpunkter som Sörensson framfört gällande efterbehandling bör 
beaktas. Kenth får i uppdrag att skriva underlag till yttrande. Ordföranden granskar och 
undertecknar yttrandet för styrelsen. 

§ 43. 

Fältnockestaket. 

Barbro har inventerat fältnockor i Bromölla kommun och upptäckt att på en av de två lokalerna i 
Edenryd skulle det behövas en bortstängsling av betesdjur under den period när fältnockorna 
blommar och fröar av sig. Barbro anhåller om att föreningen bidrar med kostnader för ett sådant 
staket. 

Styrelsen anser att frågan behöver utredas ytterligare med bland annat stängsellängd, 
stängselmaterial, diskussioner med markägaren/djurhållaren och en kostnadsberäkning. Barbro får i 
uppdrag att utreda och kan ta hjälp av Kenth och Mikael.  
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§ 44. 

Samverkan för Hanöbukten. 

Christer har varit på ett möte på Krinova med denna titel.  En förstudie i World Maritime University:s 
regi, finansierad av Ålfonden, har under våren kartlagt behoven bland kustinvånare i Hanöbukten  
samt tittat närmare på deras förslag till lösningar av de problem som råder i och kring bukten. 
Mötets syfte var att informera om resultaten och att förmedla ett samordnat lösningsförslag. Syftet 
är också att vara en plattform för en givande diskussion, vari olika aktörer får möjlighet att 
tillsammans bidra till hur förslaget ska utformas i nästa steg. Vad säger kustinvånarna? Hur ser de 
olika problemen och utmaningarna ut? Och vad säger andra aktörer, i form av företag, 
organisationer, myndigheter, forskare och möjliga finansiärer? På vilket sätt vill de vara en del av en 
resultatinriktad samverkan? Det finns förslag om att bilda ett kustvattenråd för Hanöbukten och en 
Hanöbuktsfond som finansieras av sponsorer. 

Enligt Christers uppfattning kan det bli ett bra projekt, om man får ihop en bra sammansatt styrelse 
/projektledning . Från projektledarens, Jenny Larsson, sida är tanken att olika organisationer ska ta 
över och utveckla sina tankar medan högskolan (World Maritime University, som finns i Malmö) ser 
själva processen som ett femårigt forskningsprojekt. (Det finns ”Vattenvårdsförbundet för västra 
Hanöbukten” med ordförande Øjvind Hatt och sekreterare Ulrika Hedlund .) 

§ 45. 

Kommande styrelsemöten. 

Måndagen den 8 augusti kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Utskicksmöte. 

Onsdagen den 17 augusti kl. 18.00 hemma hos Karin Bergendal i Arkelstorp. 

§ 46. 

Mötet avslutas och vi tackar Anita som gav oss tak över huvudet. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Tillfällig sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2016-08-17 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad hos 
Karin Bergendal, Arkelstorp. 

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

 

§ 47. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle sluta ca kl. 20.00 och avbrott för fika 
skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 48. 

Föregående protokoll från den 14 juni godkändes och undertecknades. 

§ 49. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Någon kommentar fälldes angående veckobrevet. 

§ 50. 

Kommande evenemang. 

1. Söndagen den 28 augusti. Trädgårdens dag i Bäckaskog. Mikael lånar ut sitt tält och sätter 
både upp och tar ner det. 

2. Lördagen den 3 september. Bokbord på Bokfestivalen tillsammans med Studiefrämjandet. 
Barbro och Kenth ansvarar för detta. Kristian kollar vad en strandflagga kostar hos Åhus 
tryckeri. 

3. Måndagen den 12  - söndagen den 18 september. Framtidsveckan. Några punkter 
diskuterades. 

4. Onsdagen den 14 september kl 13- ca 16.30. Hållbar framtid 2050. Anmälan krävs senast 9/9 
till Katrine Svensson på kommunen. 

5. Söndagen den 18 september. Nordöstra Skånes Fågelklubb firar 40 år på Föreningarnas hus. 
Christer uppmanade mötesdeltagarna att fundera på lämpligt sätt för kretsen att gratulera. 

§ 51. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Floravårdsgruppen har en studiecirkel i höst med träffar tisdagar jämna veckor med start 
vecka 36. 

2. Handla miljövänligt-gruppen kan få ha ett stånd i Galleria Boulevard mot en avgift på 500 
kronor, vilket styrelsen accepterade. 

§ 52. 

Ekonomi. 

1. Agnetha meddelade att kretsen ännu inte fått återbäring på medlemsavgifterna. 
2. Agnetha meddelade att Sparbanken Skåne nu tar en avgift på 100 kronor för insättning av 

kontanter. Detta väckte funderingar på att kretsen eventuellt borde byta bank. 
3. Avgiften för att ha stånd på Trädgårdens dag har höjts till 150 kronor. Styrelsen accepterade 

detta.  
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§ 53. 

Hemsidan och Facebook. 

Inget beslutades om detta. 

§ 54. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 18 juni – söndagen den 19 juni. Riksstämma i Norrköping. 95 motioner hade 
lämnats, bl.a. en med önskan om större återbäring av medlemsavgiften till kretsarna. 

2. Söndagen den 19 juni. De vilda blommornas dag firades med tre alternativ: I Mosslunda med 
Anders Johansson som ledare, i Edenryd med Barbro Ahlner som ledare och i på golfbanan i 
Åhus med Kjell-Arne Olsson som ledare. I Edenryd deltog 13 personer + Kristianstadsbladet, i 
Mosslunda 24 och i Åhus deltog 40 personer. 

3. Torsdagen den 23 juni. Floravandring vid Davids kärr. Ca 30 personer deltog. Kenth 
Ljungberg och markägaren Bengt Davidsson guidade gruppen över de välskötta 
ängsmarkerna. Davidsson visade på resterna av det gamla ängavattningssystemet och 
berättade om detta. 

4. Måndagen den 4 juli. Floravandring vid Åhus trädesmarker. Vandringen leddes av Kenth 
Ljungberg och Christer Neideman. 27 personer deltog. 

5. Tisdagen den 19 juli. Floravandring vid Kaptenens väg. Drygt 20 personer samlades för att 
under Kjell-Arne Olssons ledning bl.a. bese flera pyrolaarter som växte tillsammans i en 
svacka och de för några år sedan skapade sandblottorna. 

6. Onsdagen den 3 augusti. Flora- och kulturvandring vid Sporrakulla. 21 personer trotsade 
regnet och deltog i vandringen som leddes av Kenth Ljungberg. Han berättade om de fyra 
arrendegårdarna som tillhörde godset Råbelöf och om torpen under dessa. Terassering, 
stenmurar, tjärdal  m.m. förevisades. På sina ställen fanns en mycket rik flora av mossor och 
lavar. 

7. Söndagen den 14 augusti. Insekternas dag i Gyetorp. Elva personer deltog. Exkursionen 
leddes av Kristian Gärdsborn. Insektslivet var något dämpat p.g.a. vädret under sommaren 
(tidig värme och torka, och nu ganska svalt). Man fick i alla fall se flera fjärilsarter. Vanligast 
var slåttergräsfjäril. En lite ovanligare fjäril som man fick se var en eldsnabbvinge. 
Bålgetingar som hade bo i ett dött träd sågs, galler på åkertistel och en hel del bin inklusive 
humlor sågs liksom förstås gräshoppor och någon vårtbitare. Två getingspindlar sågs också. 

§ 55. 

Övriga frågor. 

1. Remissvar angående kraftverk och dämmen i Vramsån diskuterades och svaren skrivs av 
Christer. 

2. Styrelsen utsåg Nils Waldemarsson att vara ersättare för Barbro i Stiftelsen Bromölla natur- 
och kulturmiljövårdsfond. 

3. Kenth informerade om att det kan krävas av vår krets från Österlens vattenråd som vi är 
representerade i, att vi ordnar en exkursion eller liknande framöver. 
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§ 56. 

Kommande styrelsemöten. 

Torsdagen den 29 september kl. 18.00. Kenth bokar lokal. Barbro bakar bullar och Mikael skaffar 
pålägg. 

Måndagen den 24 oktober kl. 18.00. Kenth bokar lokal. Barbro bakar bullar och Anders skaffar 
pålägg. Detta möte avses huvudsakligen att ägnas åt vår- och sommarprogrammet för år 2017. 

Onsdagen den 30 november kl. 18.00. Kenth bokar lokal. Barbro bakar bullar och Kristian skaffar 
pålägg. 

§ 57. 

Vi tackar Karin för hennes värdskap för detta möte. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2016-09-29 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Anita Nilsson, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt, samt valberedningen bestående av 
John Nordkvist och Carola Sunesson. 

 

 

§ 58. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle sluta ca kl. 20.00 och avbrott för fika 
skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 59.  

Föregående protokoll från den 17 augusti godkändes och undertecknades. Här beslutades också att 
kretsen skulle köpa en strandflagga av riksföreningen, som det enbart står Naturskyddsföreningen 
på. 

§ 60. 

Styrelsen presenterade sig för valberedningen. Det diskuterades rekrytering av styrelseledamöter. 
Tre personer nämndes som kanske kunde vara viliga att ingå i styrelsen. Christer åtog sig att bjuda in 
de två troligaste till nästa styrelsemöte. Barbro och valberedningen åtog sig att försöka använda 
kretsens hemsida och Facebook för att intressera medlemmar för att ingå i styrelsen eller åta sig 
andra uppdrag för kretsen. 

§ 61. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Något kretsbrev har inte kommit. Veckobreven föranledde ingen diskussion. 

§ 62. 

Kommande evenemang. 

1. Tisdagen den 4 oktober kl. 18.00 hälsas allmänheten välkommen till Rådhus Skåne för att 
lämna synpunkter på planering angående trafik och grönytor. 

2. Onsdagen den 5 oktober. Skräbeåns vattenråd har föreläsningskväll med temat 
Recipientkontroll och vattenprovtagning i Bromölla kommunhus kl. 18.30. 

3. Miljövänliga vecka den 1 – 9 oktober. Karin berättade lite om inventeringen av butiker 
angående deras urval av produkter som är märkta med Bra Miljöval eller Svanen. Vi kommer 
att disponera en liten yta i Galleria Boulevard lördagen den 8 oktober för att klargöra 
Naturskyddsföreningens arbete angående hygienprodukter. 

4. Måndagen den 21 november. Biosfär 2016, forskningskonferens på Naturum Vattenriket. 
Agnetha anmäler deltagare från styrelsen. 

5. Naturskyddsföreningen i Skåne har kretsråd söndagen den 13 november. 
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§ 63. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Christer redogjorde för bl.a. förslag till bevarandeplaner till Natura 2000-områden och Kristianstads 
kommuns avfallsplan. 

§ 64. 

Ekonomi. 

1. Kretsen har nu fått medlemsåterbäringen. 
2. För att celebrera Nordöstra Skånes fågelklubbs 40-årsjubileum har kretsen skänkt 1000 

kronor  till SOF:s projekt med lärkrutor. 
3. Karin informerade om att om vi redan nu bokar plats för kretsen på Trädgårdens dag nästa 

år kostar det oss inte mer än 150 kronor. Styrelsen beslöt att boka plats redan nu och utsåg 
en grupp för att förbereda vår närvaro där, bestående av Barbro, Karin och Ulrika Tollgren 
med Karin som sammankallande. 

§ 65. 

Hemsidan och Facebook. 

Barbro åtog sig att sköta kretsens Facebooksida.   

§ 66. 

Rapporter. 

1. Torsdagarna den 25 augusti, den 1 och 8 september genomförde Karin lunchvandringar. Till 
dessa kom sju, två och en personer. 

2. Lördagen den 3 september. Vi hade bokbord på Bokfestivalen tillsammans med 
Studiefrämjandet. Försäljningen gav 257 kronor. 

3. Lördagen den 10 september. Geologins dag på Kjugekull. 40 personer deltog. Vädret var 
soligt och behagligt. Exkursionen leddes av Nils-Olof Svensson från Högskolan. Man 
studerade bl.a. vittringsgropar på stenblock, jättegrytor och högsta kustlinjen. Fikat intogs på 
ättehögen. 

4. Framtidsveckan 12-18 september: Föreningen och studiefrämjandet ansvarade för de flesta 
av tisdagens programpunkter, fyra lunchföreläsningar, en filmvisning och en 
ståuppföreläsning. 

5. Cykelrundan i Degebergatrakten 24 september lockade 2 deltagare. 
 

§ 67 
Övriga frågor 
 

Karin presenterade några nya foldrar från SNF för medlemsvärvning.  
Kenth berättade att vi är med i Österlens vattenråds leaderansökan. 
Mikael berättade att Naturvårdsverket gör en översyn av områden av betydelse för 
friluftslivet. 
 
 
 
 
 
 
 



23 
 

 
§68 
Kommande styrelsemöten 

Barbro kan inte medföra bullar till nästa styrelsemöte, Anita åtog sig att göra detta i stället. 
Måndagen den 24 oktober kl. 18.00. Kenth bokar lokal. Anita bakar bullar och Anders skaffar 
pålägg. Detta möte avses huvudsakligen att ägnas åt vår- och sommarprogrammet för år 
2017. 
Onsdagen den 30 november kl. 18.00. Kenth bokar lokal. Barbro bakar bullar och Kristian 
skaffar pålägg. 
 
 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2016-12-07 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Kristian Gärdsborn, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

 

 

§ 69. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle sluta ca kl. 20.00 och avbrott för fika 
skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 70. 

Föregående protokoll från den 29 september godkändes och undertecknades. 

§ 71. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Varken kretsbrev eller veckobrev föranledde någon diskussion. 

§ 72. 

Kommande evenemang. 

Beslöts att 500 ex av vår- och sommarprogrammet skulle tryckas. En del av dessa ska läggas ut på 
bibliotek inom kretsens verksamhetsområde.  Det bestämdes då att 

Mikael lägger ut program på biblioteken i Färlöv och Tollarp. 
Anders lägger ut program på biblioteket i Åhus. 
Kristian lägger ut program på turistbyrån i Åhus. 
Barbro lägger ut program på biblioteket i Bromölla. 
Christer lägger ut program på biblioteket i Kristianstad. 
Karin lägger ut program på biblioteket i Arkelstorp. 
Kenth lägger ut program på biblioteket i Fjälkinge. 
Agnetha lägger ut program på biblioteket i Vä. 
Anita lägger ut program på biblioteket i Degeberga. 

Dessutom beslöts att medlemsmötet med syfte att aktivera medlemmarna skulle hållas onsdagen 
den 1 februari kl. 18.30 på Studiefrämjandet. Mikael Gustafsson från Naturskyddsföreningen Göinge 
inbjuds att tala om något intresseväckande. Medlemmarna bjuds på fika, som Barbro bidrar till 
genom att baka bullar och småkakor. Till kontaktperson utsågs Anders. 

Även vår- och sommarprogrammet i övrigt diskuterades. 
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§ 73. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Styrelsen har inga invändningar mot ansökan från Hörröds Grus. 
2. Naturvårdsinventeringen angående utökad kalkbrytning i Ullstorp verkar bra. Dock viktigt att 

föreslagna åtgärder verkställs. 
3. Bevarandeplanen för Natura 2000-området Lyngsjön verkar bra. 
4. Inga invändningar restes mot SweHatch,s ansökan om att utöka produktionen. 
5. Beträffande Havs- och kustplanen påpekas att alla åtgärder för kustskydd t ex hövder, vallar, 

stenfodring eller strandfodring med sand har negativa effekter ur naturvårdssynpunkt. 

§ 74. 

Ekonomi. 

För att få ut arvet efter Henry Räftegård behöver kretsen öppna fondkonton i Nordea och 
Sparbanken Skåne. Styrelsen beslöt att öppna sådana konton, och att denna paragraf skall vara 
omedelbart justerad. 

§ 75. 

Hemsidan och Facebook. 

Styrelsen är nöjd med hur dessa fungerar. 

§ 76. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 2 oktober. Svampexkursion från med Tony Svensson från föreningen 
Puggehatten: Under september hade vädret varit extremt varmt och torrt, vilket är 
ogynnsamt för svamptillgången, men den här dagen regnade det. Åtta personer deltog. Över 
40 svamparter hittades, t.ex. den roliga brödkorgssvampen. 

2. Miljövänliga veckan den1 – 9 oktober: Årets tema var Fräsch på riktigt. 
3. Måndagen den 21 november. Konferensen Biosfär 2016 hölls på naturumet. Huvudtemat var 

ekosystemtjänster. 
4. Tisdagen den 22 november. Sandmarksliv i nordöstra Skåne. Kristian berättade om och 

visade bilder på vilda bin, andra steklar, fjärilar och spindlar. 24 personer deltog. 
5. Onsdagen den 2 november hade Österlens vattenråd möte. Kenth var där och tyckte att 

Tomelilla kommun borde vara projektägare för leaderprojektet. 
6. Onsdagen den 30 november hade Ivösjökommittén möte. 

§ 77. 

Övriga frågor. 

1. Barbro åtar sig att bilda en grupp tillsammans med Anna Larsson, för att arbeta med frågan 
om fladdermöss och kyrkors fasadbelysning. 

2. Riks har infört ett nytt medlemsregister, som upplevs som dåligt av de i styrelsen som 
använt det. 

3. Christer presenterar en skrift från länsförbundet, där för övrigt stadgeändring är på gång. 
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§ 78. 

Kommande styrelsemöten. 

Måndagen den 23 januari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Anders skaffar 
pålägg. 

Torsdagen den 16 februari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Kenth skaffar 
pålägg. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 
 

 

 

 
 
 

 


