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Protokoll fört vid styrelsemöte 2017-01-23 för Naturskyddsföreningen Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, samt, som adjungerad, Rune Stenholm Jakobsen. 

 

§ 79. 

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

§ 80. 

Föregående protokoll från den 7 december godkändes och undertecknades. 

§ 81. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kretsbrev och veckobrev kommenterades något. 

§ 82. 

Kommande evenemang. 

1. Onsdagen den 1 februari. Medlemsträff: Barbro bakar ca 30 bullar och Anders skaffar pålägg. 
Mikael Gustafsson från Naturskyddsföreningen Göinge håller ett anförande avsett att 
stimulera till medlemsaktivitet. Christer presenterar föreningens verksamhet och leder 
diskussionerna. Christer är också beredd att visa bilder från föreningens sista Polenresa om 
detta skulle vara lämpligt. 

2. Onsdagen den 8 mars. Årsmöte: Två personer nämndes som kan väntas vara villiga att bli 
valda till styrelseledamöter. Årsberättelsen behöver kompletteras med fler 
aktivitetsberättelser. De som varit ansvariga för dessa aktiviteter uppmanas att skriva dessa. 
Eventuellt diskuteras verksamhetsplanen på medlemsträffen. 

§ 83. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Christer redogjorde för förslag till vårt remissvar på kommunens klimat- och energistrategi. 
Han uppmanade oss att läsa kommunens förslag till grönstrategi, som vi också har på remiss. 

2. Styrelsen accepterar tacksamt Olle Wennbergs erbjudande att ideellt arbeta med röjning i 
Gyetorp. Kretsen står då för skattefri bilersättning och ersättning för bränsle till röjsåg eller 
motorsåg. 

3. En fladdermusgrupp bestående av Barbro Ahlner och Anna Larsson har bildats. Den avser att 
skriva till församlingarna inom Villands och Gärds kontrakt och ge våra synpunkter på 
fasadbelysning på kyrkorna. Kretsen bekostar frimärken och kuvert för detta. 

4. Handla miljövänligt-gruppen har möte om tre veckor. 
5. Floravårdsgruppen har möten tisdagar jämna veckor. 
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§ 84. 

Ekonomi. 

Fondkonton i Nordea och Sparbanken Skåne har öppnats för att ta emot arvet efter Henry 
Räftegård. 

§ 85. 

Hemsidan och Facebook. 

Christer visade statistik över sista månadens besök på hemsidan. 

§ 86. 

Rapporter. 

1. Annandagjulvandring: Vandringen gick till Ekenabben. Ca 25 personer deltog. Vädret var milt 
med omväxlande småregn och solsken. 39 fågelarter observerades, vilket var nära rekordet 
för vandringen, som är 42 arter. Elva arter blommande växter sågs. 

2. Lördagen den 21 januari. Göinge naturfestival: Årets naturfestival hölls i Sibbhults Folkets 
hus. Där visade sju naturfotografer sina bilder. Entréavgiften, 100 kronor, gick till inköp av 
skyddsvärda skogar. Uppemot 100 personer besökte naturfestivalen. 

3. Söndagen den 22 januari. Örndag i Tosteberga: Vädret var mulet, disigt med svag sydvästlig 
vind. Temperaturen var något över noll grader. Lars Jarnemo berättade om sin utfodring av 
örnarna, Christer berättade om havsörnsstammens utveckling de sista 100 åren och Nils 
Waldemarsson berättade om havsörnstammens utveckling de sista decennierna och 
jämförde med kungsörnsstammens utveckling, som tyvärr är negativ. Som mest sågs femton 
havsörnar från hamnplanen. 

§ 87. 

Övriga frågor. 

1. Barbro efterlyser en utställning om Östersjön för Kulturpunkten i Bromölla. 
2. Naturum Vattenriket undrar om kretsen kan ställa upp med ”tranvärdar” för tiden 25 mars – 

april, som ska guida besökare vid Pulken mot en ersättning på 100 kr/timme till föreningen. 
Åtminstone Agnetha och Christer ställer upp. 

§ 88. 

Kommande styrelsemöte. 

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

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2017-02-16 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 89. 

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

§ 90. 

Föregående protokoll från den 23 januari godkändes och undertecknades. 

§ 91. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Varken kretsbrev eller veckobrev föranledde någon diskussion. 

§ 92. 

Kommande evenemang. 

Inför årsmötet: 

Ordförande påminde om att årsberättelsen skulle vara färdigbearbetad till den 25 februari. 

Några små förändringar i förslaget till verksamhetsplan gjordes. 

Mindre ändringar i förslaget till nya kretsstadgar gjordes, t.ex. att kretsens namn ändras till: 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla. 

Karin påminde om kommande länsstämma som hålls lördagen den 25 mars i Osby och om 
Studiefrämjandets årsmöte den 23 mars. 

§ 93. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Ordförande påminde om att synpunkter på kommunens förslag till grönstrategi skulle 
lämnas senast den 31 mars. 

2. Klädbytardagen kommer i år att genomföras på regionmuséets fjärde våning, vilket möjligen 
kan innebära risk för att intresserade inte hittar den. 

3. Förfrågan har inkommit om kretsen kan medverka på kulturnattens workshop om 
egentillverkade hudvårdsprodukter. 

4. Planeringsgruppen för kretsens medverkan på Trädgårdens dag har sitt första möte 
söndagen den 12 mars. 
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§ 94. 

Ekonomi. 

Agnetha redogjorde för resultaträkning och balansräkning för det gångna året, och förslaget till 
budget för 2017 diskuterades. 

§ 95. 

Hemsidan och Facebook. 

Varken hemsidan eller kretsens Facebook plats föranledde någon diskussion. 

§ 96. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 1 februari. Medlemsträff. Fyra kretsmedlemmar och sex styrelsemedlemmar 
kom till träffen, där Mikael Gustafsson berättade om strandpaddan inom kretsens 
verksamhetsområde. Nio personer skrev upp sig som intresserade av att följa upp 
inventeringen som Mikael gjort. 

2. Christer berättade något om senaste gåsgruppsmötet. 
3. Måndagen den 13 februari. Föreläsning i Åhus församlingshem om stranderosion. Ett 

hundratal personer deltog. Enligt föredragshållaren, Caroline Fredriksson, är stenfästningar 
av olika slag olämpliga som skydd mot stranderosion, då man bara flyttar problemet till en 
annan del av stranden. I stället förordade hon att man tillför sand till stränderna. 

§ 97. 

Övriga frågor. 

Barbro erbjöd sig att göra en tårta till årsmötet. 

§ 98. 

Kommande styrelsemöten. 

Måndagen den 20 mars kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Christer skaffar 
pålägg. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Christer Neideman, Ordförande  Anders Sigfridsson, Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad onsdag 2017-03-
08 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 Christer Ahlquist och Aina Bjerstedt att justera mötets protokoll. 

 

§ 4. Stämmans behöriga utlysande. 

Christer Neideman meddelade att kallelse till kretsstämman ingick i programmet, som finns på 
kretsens hemsida. Medlemmarna har också haft möjlighet att få programmet hemskickat i 
pappersform, om de begärt det. Kretsstämman godkände det sätt på vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2016. Kretsstämman godkände 
förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2016. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2016. 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 2017. 

Agnetha Björklund redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2017. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2017. 

 

§ 9. Verksamhetsplan för år 2017. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2017. Karin Bergendal 
bidrog med ytterligare information om kretsens Handla miljövänligt-verksamhet. Kretsstämman 
antog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2017. 

 

§ 10. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande och firmatecknare för år 2017 omvälja Christer Neideman.  

 

§ 11. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för år 2017 omvälja Agnetha Björklund. 

 

§ 12. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till åtta. 

 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter  

I tur att avgå är Kristian Gärdsborn, Anita Nilsson och Anders Sigfridsson. Anita Nilsson har 
undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Kristian Gärdsborn och Anders Sigfridsson för år 2017 -2018 och att 
nyvälja Tomas Friman och Rune Stenholm-Jakobsen för år 2017. 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2017. 

Kretsstämman beslöt att till ordinarie revisorer omvälja Glen Nilsson och Bertil Troberg och till 
suppleanter för dessa omvälja Sven Birkedal och nyvälja Anita Nilsson efter Lennart Arvidsson, som 
undanbett sig omval. 

 

§ 15. Val av valberedning för år 2017. 

Kretsstämman beslöt att omvälja John Nordkvist och nyvälja Anita Nilsson efter Carola Sunesson, 
som undanbett sig omval, med John Nordkvist som sammankallande. 
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§ 16. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 17. Övriga ärenden. 

Styrelsen föreslog ändringar av kretsens stadgar enligt riktlinjer från riksföreningen, samt att 
kretsens namn fortsättningsvis skall vara Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla. 
Kretsstämman antog dessa ändringar. (Bilaga 6) 

 

§ 18. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till de avgående Lennart Arvidsson, Anita Nilsson och Carola 
Sunesson. 

 

§ 19. 

Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

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

 Anders Sigfridsson   Christer Neideman 

 

 

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

Christer Ahlquist   Aina Bjerstedt 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde måndag 2017-03-20 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Thomas Friman, Kenth Ljungberg, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson. 

 

§ 1. 

Föregående protokoll från den 16 februari justerades. 

 

§ 2. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 22 februari. Föredrag om skogen av Anders Ekstrand: Femton personer 
deltog. Anders berättade om den skånska skogen genom tiderna, hur den använts  m.m. . 
Han berättade om vad olika träslag använts till, och hade med sig en del gamla verktyg som 
visade detta. Han berättade att vi nu har mer skog i Skåne än på mycket länge, att mängden 
död ved i skogen nu ökar, och att Ädellövskogslagen gör att de ädla lövträden nu ökar. 

2. Söndagen den 26 februari. Vinter vid Skräbeån: Vandringen leddes som alltid av 
fågelklubbens ordförande Nils Waldemarsson. Arton personer deltog. Vädret var milt med 
lite duggregn. Några lyckades se en kungsfiskare och förmodligen alla fick se en strömstare. 
Totalt sågs 35 fågelarter. 

3. Onsdagen den 8 mars. Donaudeltat – fåglarnas paradis, föredrag av Thomas Johnsson, och 
därefter årsmöte. 31 personer lyssnade på föredraget, och lite färre deltog i årsmötet. 

4. Tisdagen den 14 mars. Start av nybörjarcirkel om växter. Tio personer kom till 
studiecirkelstarten. Studiecirkeln leds av Kenth och Kjell-Arne Olsson. 

 

§ 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. 

utbildningsledare utse Karin Bergendal. 

kontaktperson med Studiefrämjandet utse Kenth Ljungberg.  

Utseende av ansvarig för medlemsregistret bordlades. 
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§ 4. 

Val av arbetsgrupper. 

Styrelsen beslöt att till 

programgrupp utse hela styrelsen. 

ansvarig för att information om våra programpunkter kommer med i kommuninformation och 
Kristianstadsbladet utse Barbro Ahlner. 

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

ansvarig för Handla miljövänligt-gruppen utse Karin Bergendal. 

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. 

Immelnkommittén utse Ulrika Tollgren. 

 

§ 6. 

Val av ombud till länsstämma. 

Styrelsen utsåg Barbro Ahlner att representera kretsen på länsstämman. 
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§ 7. 

Beslöts att kretsen under år 2017 skall vara fadder för två par storkar i Storkprojektet för maximalt 
6 000 kronor. Medel för detta tas ur kretsens 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. 

 

§ 9. 

Övriga frågor. 

1. Beslöts att vi fortsätter att följa den stående dagordningen för styrelsemötena, men att 
något styrelsemöte om året ägnas åt ett tema, t.ex. vårt agerande i vattenråden. 

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 medlem i Folkrörelsernas arkiv och vattenråden för 
Helge å, Skräbeån och Österlen. 

 

§ 10. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 5 april kl. 18.30. Vi planerar höstprogrammet. Ett möte öppet för kretsens 
medlemmar där styrelsen tar emot förslag till punkter i höstprogrammet. Gratis fika för deltagarna. 

Onsdagen den 3 maj kl. 18.00 hos Thomas Friman i Ekestad. 

Onsdagen den 14 juni kl.18. hos Barbro Ahlner i Grödby. 

Tisdagen den 15 augusti kl. 18.00 hos Karin Bergendal i Arkelstorp. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 2017-05-03 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla hos Thomas Friman, Ekestad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Thomas Friman, Kenth Ljungberg, 
Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Mikael Ulvholt. 

 

§ 11. 

Dagordningen godkändes med tillägget att styrelsen skulle utse en representant för kretsen till 
rikskonferensen. Styrelsen beslöt att mötet skulle sluta senast k. 20.30 och avbrott för fika skulle 
göras ca kl. 19.00. 

 

§ 12. 

Föregående protokoll från den 20 mars godkändes och justerades. 

 

§ 13. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Sista veckobrevet inspirerade till ett förslag att kretsen skulle ordna en fototävling för sina 
medlemmar. För att verkställa detta utsågs en kommitté bestående av Karin Bergendal , Barbro 
Ahlner och Kristian Gärdsborn med Rune Stenholm Jakobsen som ersättare. 

 

§ 14. 

Kommande evenemang. 

Höstprogrammet diskuterades. Beslöts att alla programpunkter skulle vara färdiga till den 14 juni. 

 

§ 15. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Christer meddelade att vi fått svar från kommunen på våra synpunkter på kommunens  
klimatmål. 

2. Christer åtar sig att kontakta Gösta Peper för att få synpunkter på hänsynstagande till 
fladdermöss. 

 

§ 16. 

Ekonomi. 

1. Det har blivit svårt för kretsen att ansöka om bidrag från kommunen. Ansökan ska ske 
genom Medborgarkontoret och en blankett ska användas som inte ger utrymme för vår 
motivering för bidrag. 
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2. Barbro åtar sig att undersöka om och hur kretsen kan få bidrag från Bromölla kommun. 
Kanske kan det underlätta att kretsen nu har ”Bromölla” i sitt namn. 

3. Christers förslag till blankett ” Räkning för utlägg för föreningen” antogs. 

 

§ 17. 

Hemsidan och Facebook. 

Alla i styrelsen ombeds att kolla sina uppgifter på hemsidan och att länken till e-postadressen 
fungerar. 

 

§ 18. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 26 mars. Sjön Immelns skogstrakter: Elva personer deltog i vandringen som 
leddes av Anders Ekstrand. Vädret var soligt och behagligt. Samlingsplats var Mjönäs byahus. 
Vandringen började i Ekopark Raslången och gick i delvis svår terräng. Det soliga och varma 
vädret gjorde att man såg flera fjärilar. Vid fikapausen flög en duvhök förbi. 

2. Lördagen den 1 april. Klädbytardag på Regionmuséet: Klädbytardagen slog rekord. Över 100 
personer lämnade in 450 plagg. Kanske fick klädbytardagen draghjälp av muséets 
utställningar. 

3. Söndagen den 2 april. Tranbuss till Pulken: 40 personer deltog. Först stannade man i Viby 
och såg på storkarna. Vid Pulken såg man ca 6 000 tranor. Yngsjö IF erbjöd grillad korv och 
Studiefrämjandet kaffe. 

4. Onsdagen den 4 april. Vi planerar höstprogrammet: Vår förhoppning att medlemmar utanför 
styrelsen skulle komma och ha synpunkter infriades inte. 

5. Lördagen den 8 april. Röjardag i Gyetorp: Fem personer deltog. Röjningen var redan gjord av 
Olle Wennberg, så deltagarna kunde ägna sig åt att samla ihop och bränna riset. Vädret var 
bra. Deltagarna fick se några sälar ligga på stenar ute i vattnet samt några strandpipare och 
en skärfläcka. 

6. Söndagen den 23 april. Vandring längs Julebodaån: 14 personer deltog. Vädret var behagligt, 
med någon lätt regnskur längre fram på dagen. Vandringen utgick från Holmaboden. Först 
gick vi på väg, men snart vek vi av från den och gick nära den meandrande ån, som gick 
genom örtrik lövskog. Av vårblommor såg vi här bl.a. svalört, gul- och vitsippa, vårlök och 
desmeknopp. Fikapausen hölls vid Blåherremölla, där några fick se en forsärla. Vi gick 
tillbaka till Holmaboden på sydsidan av ån, där floran var helt annorlunda. 

7. Lördagen den 29 april. The True Cost: En film om klädindustrin som visades på 
Regionmuseet. 

8. Lördagen den 22 april. Ivösjökommittén hade möte. 
9. Söndagen den 23 april. Studiefrämjandet hade årsmöte: På mötet diskuterades mycket en 

kommande omorganisation. 

 

§ 19. 

Övriga frågor. 

Till att representera kretsen på rikskonferensen utsågs Karin Bergendal. 
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§ 20. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 14 juni hos Barbro Ahlner i Grödby. 

Tisdagen den 15 augusti hos Karin Bergendal i Arkelstorp. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2017-06-14 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla hos Barbro Ahlner i Grödby. 

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

 

§ 21. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 20.30 och avbrott för fika 
skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 22. 

Föregående protokoll från den3 maj godkändes efter en mindre ändring och justerades. 

§ 23. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Karin Bergendal åtog sig att skriva en insändare i Kristianstadsbladet om plast i haven enligt 
veckobrevets förslag och mall. 

§ 24. 

Kommande evenemang. 

Innehållet i höstprogrammet måste göras klart omedelbart. Styrelsen beslöt att anlita 
Studiefrämjandet för tryckningen, vilket blir billigare. Man beslöt att låta trycka 600 exemplar. 

§ 25. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Länsstyrelsens förslag till naturreservatet Fästan presenterades. Styrelsen beslöt att tillstyrka 
detta. 

2. Handla miljövänligt-gruppen kommer i höst att upplysa allmänheten om miljövänliga och 
egentillverkade alternativ till kommersiella hudvårdsprodukter. 

3. Vid en utflykt till naturreservatet Sånnarna hörde grodgruppen sång av strandpadda och såg 
mycket larver av förmodligen strandpadda. 

§ 26. 

Ekonomi. 

Agnetha talade om att Kristianstads kommun som vanligt ger kretsen ett bidrag på 4 000 kronor och 
att återbäringen från riksföreningen i år blev 20 020 kronor. 

§ 27. 

Hemsidan och Facebook. 

Kretsens Facebookaktivitet diskuterades kort. 
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§ 28 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 14 maj. Floravandring vid Klackabacken. 22 personer deltog. Vandringen 
leddes av Kjell-Arne Olsson. Av lätt förbisedda arter som sågs, kan nämnas råttsvans och 
bokarv. I lövskogen som vi gick igenom sågs mycket nunneört. 

2. Onsdagen den 17 maj. Floravandring på Fjälkinge backe. 29 personer deltog. Vädret var 
soligt och behagligt. På betesmarken på sydsluttningen syntes tätt med mandelblomma. 
Knölsmörblomma var också vanlig där. En källa gav trots torkan vatten åt betesdjuren. 

3. Torsdagen den 18 maj. Lunchvandring i Kulturkvarteret i Kristianstad. Lunchvandringarna 
leddes av Karin Bergendal. Sju personer deltog. Man studerade bl.a. den skulpturala 
blodboken med dess vissnande och avfallande hanhängen och ollonskålar under utveckling 
och ornäsbjörken. 

4. Torsdagen den 1 juni. Lunchvandring kring Söderportskolan. 16 personer deltog. Här fanns 
ovanliga träd och buskar att studera. 

5. Torsdagen den 8 juni. Lunchvandring vid ”Lasarettsboulevardens skog. Nio personer deltog. 
Man fick höra näktergal. 

6. Lördagen den 3 juni. Storkdag i Viby. Över 100 hundra personer kom för att titta. I år var det 
tre storkbon med två ungar i varje. Petter Albinsson, projektledare för Storkprojektet, 
ringmärkte fyra av de sex ungarna. I det nya storkboet var ungarna för små för att 
ringmärkas. 

7. Måndagen den 5 juni. Naturnatten med nattfjärilar i Yngsjö. Pål Axel Olsson ledde studierna. 
Fyra personer deltog. Vädret var kyligt och fullmånen lyste. P.g.a. kylan var det inte många 
fjärilar som flög. 

8.  Samrådsgruppen för vattenriket har haft möte på den nya besöksplatsen i Äspet. Där 
diskuterades stranderosionen. 

9. Barbro hade varit på ett möte för Natur- och kulturmiljövårdfonden i Bromölla. 

§ 29. 

Arbetet i vattenråden. 

De i styrelsen som representerar kretsen i olika vattenråd redogjorde för arbetet i dessa, och man 
diskuterade vilka arbetssätt som är bäst. 

§ 30. 

Övriga frågor. 

Informerades om Regionmuséets utställning ”Vinnare och förlorare i svensk natur” som visas i 
sommar. 
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§ 31. 

Kommande möten. 

Tisdagen den 15 augusti hos Karin Bergendal i Arkelstorp. 

Måndagen den 18 september hos Christer Neideman i Balsby. 

Tisdagen den 10 oktober. Programmöte på Studiefrämjandet. Christer skaffar pålägg och Barbro 
bakar bullar. 

Onsdagen den 18 oktober på Studiefrämjandet. Agnetha skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

 

Torsdagen den 7 december på Studiefrämjandet. Mikael skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2017-08-15 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla hos Karin Bergendal i Arkelstorp. 

Närvarande: Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Thomas Friman, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael Ulvholt. 

§ 32. 

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

§ 33. 

Föregående protokoll från den 14 juni godkändes och justerades. 

§ 34. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Naturskyddsföreningen Skåne har upptaktsmöte för Miljövänliga veckan lördagen den 19 augusti i 
Lund. 

§ 35. 

Kommande evenemang. 

1. Söndagen den 27 augusti. Trädgårdens dag i Bäckaskog. Mikael lånar ut partytält  och 
överlämnar det till Kenth, som ser till det kommer till Bäckaskog. Barbro Ahlner, Karin, 
Anders och Ulrika Tollgren medverkar under dagen. 

2. Lördagen den 9 september. Bokfestival. Barbro och Kenth sköter vårt bokbord där. 

§ 36. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Floravårdsgruppen planerar en studiecirkel i höst, där boken Danmarks vandplanter är kurslitteratur. 

§ 37. 

Ekonomi. 

Sparbanken har haft problem med Nordea inför utbetalande av arvet efter Henry Räftegård. 

§ 38. 

Hemsidan och Facebook. 

Höstprogrammet har nu inlagts på vår hemsida. 

§ 39. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 18 juni, De vilda blommornas dag på Rinkaby skjutfält. Enligt programmet 
skulle exkursionen skett på golfbanan. 19 personer deltog inklusive exkursionsledaren Kjell-
Arne Olsson. Vädret var soligt och ganska varmt. I skogen sågs pyrolaväxterna grönpyrola, 
björkpyrola, ögonpyrola, ryl och tallört, samt orkidén skogsknipprot. Man besåg också 
sandstäppen norr om skogen. 
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2. De vilda blommornas dag i Allarp vid Ivösjön. 20 personer deltog inklusive ledarna Barbro 
Ahlner och Krister Håkansson och en reporter från Kristianstadsbladet. Området är 
betesmark och utgörs av en mosaik av magra och näringsrika partier, och är därmed mycket 
artrikt. 

3. Onsdagen den 21 juni. Floravandring i Åraslövs mosse. 23 personer deltog inklusive Kenth 
Ljungberg, som ledde vandringen. Området som besöktes, består av en våtäng eller rikkärr, 
omgiven av en frodig och artrik lövskog. I den öppna, våta delen sågs bl.a. vaxnyckar, jungfru 
Marie nycklar och flugblomster. 

4. Onsdagen den 12 juli. Floravandring vid Åhus trädesmarker. Endast nio personer, inlusive 
ledaren, Kjell-Arne Olsson, deltog, vilket kanske berodde på att det regnade under 
eftermiddagen. Kjell-Arne visade oss de typiska växterna för lokalerna. Den ovanligaste 
växten vi fick se var kanske bägarnattskattan. 

5. Torsdagen den 27 juli. Floravandring vid Fjällmossen. Kenth Ljungberg ledde 25 vandrare 
över rishedar, fukthedar, lagg och högmosse vid en av Sveriges sydligaste högmossar. 

6. Måndagen den 7 augusti. Floravandring på Åhus golfbana. 19 personer, inklusive ledaren, 
Kjell-Arne Olsson, deltog. På golfklubbens ” bakgård” sågs hamnsenap, dillsenap och 
taggsallat. I de torra delarna sågs bl.a. hedblomster, puktörne och blåmunk. I ett område 
som varit soptipp sågs bl.a. bocktörne och praktkungsljus. 

7. Tisdagen den 8 augusti. Några, bl.a. Agnetha gjorde en utflykt till Ivön för att försöka hitta 
skogsfru, vilket lyckades. 

8. Söndagen den 13 augusti. Insekternas dag vid Östra Sand, Åhus. 23 personer, inklusive några 
barn, deltog. Kristian Gärdsborn ledde. Snabbt hittade man sandgräsfjäril, brun sandjägare 
och mosaiktrollslända.  De stora fjärilarna påfågelöga, amiral och citronfjäril fick man se. 
Man fick också se skogsgräsfjäril, en art som i Skåne nästan bara finns här. 

§ 40. 

Övriga frågor. 

1. Barbro Ahlner har velat dela ut lappar med information om kretsens programpunkter i 
Bromölla, vilket styrelsen givetvis var glad för. 

2. Karin och ev. Christer ställer upp som kretsens ombud på Studiefrämjandets extra årsmöte. 

§ 41. 

Kommande möten. 

Måndagen den 18 september hos Christer i Balsby. 

Tisdagen den 10 oktober Programmöte på Studiefrämjandet. Christer skaffar pålägg och Barbro 
bakar bullar. 

Onsdagen den 18 oktober på Studiefrämjandet. Agnetha skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

Torsdagen den 7 december på Studiefrämjandet. Mikael skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2017-09-18 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla hos Christer Neideman i Balsby. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Rune Stenholm Jacobsen och Mikael Ulvholt. 

 

§ 42 

Christer Neideman öppnar mötet och Kenth väljs till sekreterare för dagens sammanträde. 

§ 43 

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

§ 44. 

Föregående protokoll från den 15 augusti godkändes och justerades. 

§ 45.  

Kretsbrev och veckobrev. 

Natursnokar. Naturskyddsföreningen (rix) anordnare en kurs i Ire, Blekinge, den 13-14 oktober för 
blivande snokledare eller för dem som vill utveckla sitt snokledarskap. Tyvärr har vi inga resurser 
(personer) att satsa på natursnokverksamhet. 

§ 46. 

Kommande evenemang. 

3. Miljövänliga veckan (V 40). Handlamiljövänligtgruppen träffas på torsdag 22 september. 
Gruppen har haft ett möte i augusti. Årets tema är ”Fräsch på riktigt”, en fortsättning på 
fjolårets. Planerade info-insatser på biblioteken i Degeberga, Arkelstorp och på Österäng. 

4. Söndagen den 24 september: Höstutflykt till Ekestad med Elisabeth Ekstam och Thomas 
Friman. 

5. Söndagen den 1 oktober. Ryssberget och mufflonfår med Stefan Gabrielsson. 
6. Söndag 8 oktober,  ”Uttern i vattenriket”, föredrag på Regionmuseet. Karin åtar sig att 

representera föreningen 
7. Tisdag 17 oktober 19.00, Kristianstad Teater – Riksteatern. ”Vi som bor här” med 

naturskildraren Martin Emtenäs och musikern Stefan Sundström. Möjlighet att komplettera 
med lokala miljöfrågor – vi föreslår placeringen av Lingenässkolan och exploateringshotet 
mot tallskogarna vid Åhus. 

Barbro rapporterar om svårigheterna att få in våra programpunkter under ”Det händer idag” i 
Kristianstadsbladet. Karin berättar att hon lyft problemet i samtal med chefredaktören Jörgen 
Svensson. Vi hoppas på resultat! 
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§ 47. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Remiss(-gruppen). Christer meddelar att följande remisser finns för synpunkter: 

1. Reviderad beskrivning till Natura 2000-området Tosteberga - Ängholmarna 
2. Remiss från Region Skåne: Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2018-2029(svar 

senast 30 september) 
3. Stenbrott på Vångaberget (samma ärende, ny remissrunda) 
4. Kustplanen Kristianstads kommun 

§ 48. 

Ekonomi. 

Ivösjökommittén har bett om ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Vi diskuterar vårt engagemang i 
kommittén som främst bygger på ideella insatser från vår förenings sida. Vi enas om att betala in 100 
kronor ”som en symbolisk summa”. Det motsvarar den medlemsavgift vi betalar i de flesta av 
vattenråden. 

Barbro påpekar att kommunbidrag i Bromölla ska sökas före den 31 oktober och att information och 
blanketter finns på kommunens hemsida. 

Barbro överlämnar 1 880 kronor i kontanter till kassör Agnetha för vidare insättning på föreningens 
konto. Det är intäkter dels från försäljning på Bokfestivalen (380 kronor) och dels från försäljning av 
böcker till Johnny Karlsson, Holje Bok (1 500 kronor). Dessa böcker plus en bra drös till har Barbro 
fått hämta från dödsboet efter Bengt Nilsson, välkänd amatörbotanist från Sölvesborg. Barbro har 
för avsikt att ”kränga” böckerna till förmån för vår Naturskyddsförening. Föreningen är tacksam för 
donationen. (Har kollat med Sussie S att hon fortfarande har kvar nyckel till förvaringsskåp på 
Studiefrämjandet) 

§ 49. 

Hemsidan och Facebook. 

Christer redogjorde för svårigheter att publicera på hemsidan vilket föranlett byte till ”Nya 
aktivitetskalendern”. För närvarande visas tio kommande arrangemang i Skåne, men mötet föreslår 
en ökning till 15. Helst bör det finnas en aktivitet från vår egen förening bland de arrangemang som 
visas. 

Floravårdsgruppen och Handlamiljövänligtgruppen uppmanades att uppdatera sina sidor under 
”Aktiviteter” på hemsidan. 

§ 50. 

Rapporter. 

9. Christer rapportera om en utbildning i Gärds Köpinge med tema ”Mer friluftsliv i skolan” 
som arrangerats av Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna och Naturskoleföreningen. Detta 
är ett projekt som vänder sig till lärare och fritidspedagoger och som syftar till mer friluftsliv 
och utepedagogik i skolan. Cirka 35 personer deltog. 

10. Karins lunchvandringar den 17/8 (Utanverken), 31/8 (Gamla kyrkogården) och den 7/9 (vid 
Yllan) lockade 2, 4 respektive 8 personer. De två första kom inte med i tidningen medan den 
tredje hade påannons och trots duggregn kom flera personer som inte tidigare deltagit i 
några lunchvandringar! 
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11. Söndag den 27 augusti, Trädgårdens dag på Bäckaskog. Bra väder och hyfsat med 

besökande. Funktionärer från föreningens sida var Karin Bergendal, Ulrika Tollgren, Patrick 
Tollgren Lazarov, Barbro Ahlner och Anders Sigfridsson. Besökare erbjöds möjligheten att 
delta i Naturskyddsföreningens Naturquiss och en vinst var en förnämlig bok från Bengt 
Nilssons samlingar. 

12. Lördag 9 september, Bokfestivalen. Barbro och Kenth tillsammans med Bodil Schönbeck från 
Studiefrämjandet bemannade ett bokbord utanför Kulturkvarteret. Trots att anvisad plats 
påstods vara ”huvudentré” till Kulturkvarteret valde besökande andra vägar och vårt 
deltagande blev en besvikelse. 

13. Söndag den 10 september, Geologins dag på Västanåberget under ledning av Nils-Olof 
Svensson, geolog från Högskolan i Kristianstad. Först besöktes Silverbrottet i Juteboda, 4 km 
NNO om Vånga, där det brutits sten under namnet ”Silvergranit” (glimmerskiffer). Nils-Olof 
lyckades också hitta fram den smala blå rand, som består av mineralet lazulit. Vidare 
besöktes Västanå gruva, cirka 4 km nordväst om Näsum. Västanå gruva var Skånes största 
järngruva. Den malm som bröts är en sorts hematit eller blodstensmalm som är utbildad i en 
särskilt fjällig modifikation kallad järnglans. I varphögarna döljs ett flertal mineral, vissa 
världsunika som trolleit (uppkallat efter greve Trolle-Wachtmeister). Cirka 15 personer 
deltog i ”malmletningen”. 

14. Onsdag 13 september, Hjortbröl. Tyvärr fick övningen ställas in sedan väderprofeterna 
utfärdat klass 1 varning för höstoväder. 

15. Framtidsveckan 2017. ”Vår dag” var torsdag den 14 september, då vår förening ordnade 
programpunkter tillsammans med Studiefrämjandet. Här programpunkter och antal 
deltagare. 

 Grön- och blåplanering i Kristianstads kommun – 12 personer 

 Kommunens arbete med miljömålen – 13 personer 

 Visning av Regionmuséets utställning ”Vinnare och förlorare i svensk natur” – 18 
personer 

 Föredrag om klimatflyktingar – 8 personer 
16. Söndag 17 september, Svamputflykt till Bromölla (Barnakälla) med Jan-Åke Lönqvist. 28 

personer deltog och fick först leta svamp på egen hand i en dryg timme. Därefter hade Jan-
Åke en genomgång av ”fynden” och visade olika arter och berättade om särskiljande 
karaktärer och om svamparnas duglighet som matsvamp eller deras giftighet. 

17. Karin berättade om ett upptaktsmöte i Hälsoträdgården den 6 september för en planerad 
studiecirkel om Tivoliparkens träd. 

§ 51. 

Övriga frågor. 

3. Rune informerar och ett arrangemang, Kristianstads Trail, terränglöpning söndagen 26 
november med utgångspunkt från Bockatorpet. Beräknat cirka 500 deltagare som skulle 
kunna ”matas med naturinformation”. Rune återkommer med kompletterande uppgifter. 

4. Rune efterlyser information och sammanfattning av föreningens Gyetorps-projekt. Christer 
berättar att det fyråriga LONA-projektet tillsammans med kommunen är avslutat. 
Igenväxningen har tagit vid igen. Föreningen har inte resurser för större insatser, men Olle 
Wennberg har gjort stora ideella röjningsinsatser den gångna vintern och föreningen kallar 
till ”röjardag” en gång per år. Länsstyrelsen planerar att stängsla in egentliga kärret till 
hösten. Utebliven återkoppling från kommunekologen. Länsstyrelsen lär inte driva på 
reservatsbildningen under nuvarande grevens tid. 
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5. Christer informerar om att tjänstemän inom Helgeåns Vattenråds referensgrupp gjort en 
gemensam skrivelse i syfte att försöka dra igång ett Leader-projekt med inriktning på att 
undersöka eventuellt samband mellan mossemyrar i åns nederbördsområde och 
brunfärgningen av åvattnet. 

 

 

§ 52. 

Kommande möten. 

Tisdagen den 10 oktober Programmöte på Studiefrämjandet. Christer skaffar pålägg och Barbro 
bakar bullar. 

Onsdagen den 18 oktober på Studiefrämjandet. Agnetha skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

Torsdagen den 7 december på Studiefrämjandet. Mikael skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Tillfällig sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2017-10-18 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Mikael Ulvholt. 

§ 53. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas senast kl. 20.20 och avbrott för 
fika skulle göras ca kl. 19.00. 

§54. 

Föregående protokoll godkändes och justerades efter två små ändringar. 

§ 55. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Något litet påpekande gjordes. 

§ 56. 

Kommande evenemang. 

1. Torsdagen den 26 oktober i Kulturkvarteret: Agnetha representerar kretsen vid kommunens 
presentation av resultatet av bidragsutredningen. 

2. Barbro och Sam Skällberg träffar kommunekologen i Bromölla angående fältnockan. 
3. Karin informerar om vad som ska diskuteras på kretsrådet, där hon själv kommer att närvara 

som ledamot i länsförbundets styrelse. 
4. Onsdagen den 25 oktober. Föredrag om Skånes trollsländor av Magnus Billqvist. Anders 

kontaktar Magnus snart inför detta. Några i styrelsen hjälps åt att möblera om i lokalen inför 
detta. 

5. Vår- och sommarprogrammet diskuterades. 

§ 57. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Remissfrågor:  

1. Ombyggnaden av E22: Den nya sträckningen ligger ganska nära den nuvarande, varför 
intrånget på naturen kanske inte blir så stort. Dock tänker man sig en stor trafikplats öster 
om Ekohallen. 

2. Bevarandeplan för Helge å: Ingen hade granskat förslaget ingående. 
3. Blivande naturreservat Bökenäset: Glädjande med nytt reservat. 

§ 58. 

Ekonomi. 

Vi får ca 98 000 kronor efter Henry Räftegård. 

Styrelsen beslöt att söka bidrag till kretsen från Bromölla kommun. 
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§ 59. 

Hemsidan och Facebook. 

Christer försöker hälsa nya kretsmedlemmar välkomna i vår Facebook-grupp, men varnar för att han 
kanske inte kan uppmärksamma alla. 

§ 60. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 24 september. Höstutflykt till vikingagården i Ekestad: Ca 15 personer deltog. 
Elisabeth Ekstam ledde visningen, som började runt elden i vikingagårdens långhus. Man fick 
smaka bröd som bakats över elden och färskost från gårdens ko. Efter fikapausen visade 
Thomas Friman mossor och lavar som växte på långhusets vasstak, samt vanliga mossor och 
lavar från skogen. 

2. Söndagen den 1 oktober. Exkursion på Ryssberget. 40 deltagare tog plats i nio bilar som 
utgick från parkeringen vid Maxi i Bromölla. En bil med reporter och fotograf från 
Kristianstadsbladet anslöt också. Stefan Gabrielsson ledde exkursionen. Man besökte 
viltåkrar, där man har bra chans att få se mufflonfår och dovhjortar. Man stannade och 
tittade på ett område som lämnats till fri utveckling sedan 1940-talet. 

3. Onsdagen den 4 oktober var det Kanelbullens dag, vilket uppmärksammades av Radio 
Kristianstad, som hade ett inslag, där Christer medverkade med att upplysa om palmolja. 

4. Onsdagen den 11 oktober var Christer på en kurs om LONA, där han tillsammans med 
kommunekologen redogjorde för Gyetorpsprojektet, som exempel på LONA-projekt. 

5. Tisdagen den 17 oktober. Föreställningen ”Vi som bor här” på Kristianstads teater: Nästan 
fullsatt. Charlotte Wigermo från Floraväktarna presenterades som lokal naturvårdskämpe. 

§ 61. 

Övriga frågor. 

1. Christer anmäler Kenth som kretsens representant i Rinkabyrådet. 
2. Föreningen Skånes Horn av Afrika vill att Christer kommer och berättar om 

Naturskyddsföreningen. Christer åtar sig att göra detta. 
3. Söndagen den 26 november äger Kristianstad Trail (terränglöpning i Bockeboda) rum. Rune 

är funktionär där, och tipsar om att någon från styrelsen borde vara där och informera. Rune 
åtog sig att fundera vidare på hur vi kan använda detta tillfälle till lite PR för kretsen. 

§ 62. 

Kommande möten. 

Torsdagen den 7 december kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Mikael skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare  
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2017-12-07 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 § 63. 

Dagordningen godkändes med tillägget att vi om tiden medgav skulle diskutera ombyggnaden av 
motorvägsbron och mikroplaster. 

§ 64. 

Föregående protokoll från den 18 oktober godkändes och justerades. 

§ 65. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Barbro har skickat in ett förslag till ändring av riksföreningens enkät, som ska ligga till grund för att 
utse landets bästa naturvårdskommuner. I enkäten som den är nu, jämställs friluftsliv med 
naturvård, vilket är missvisande, om syftet är att visa kvaliteten på kommunernas arbete med 
naturvård. 

§ 66 

Kommande evenemang. 

Vår- och sommarprogrammets innehåll fick en sista (?) komplettering och justering. 

§ 67. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Konstaterades att närvaron på floravårdsgruppens möten varit god. 

Remissvar angående förslaget till det nya naturreservatet Bökenäset och det kommande nya 
badhuset har skickats av Christer. 

§ 68. 

Ekonomi. 

Arvet efter Henry Räftegård, 98 924 kronor, har kommit in på kretsens naturvårdsfond. Christer har 
sökt kommunbidrag från Bromölla kommun. 

§ 69. 

Hemsidan och Facebook. 

Barbro uppskattar att man ”gillar” i vår Facebookgrupp, och uppmanar styrelseledamöterna att göra 
detta.  
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§ 70. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 25 oktober. Skånes trollsländor: Tolv personer lyssnade på Magnus Billqvist, 
då han berättade om och visade bilder på trollsländor. Vi fick bl.a. veta att vi har 64 arter i 
Sverige, fördelade på underordningarna egentliga trollsländor och flick- och jungfrusländor. 
Intresset för trollsländor har ökat mycket på senare år. 

2. Torsdagen den 9 november. Grundvattnet på Kristianstadsslätten: Kommunens 
grundvattenplanerare Linda Randsalu berättade om var, när och hur grundvatten bildas, och 
om det unika djupa grundvattenmagasinet under Kristianstadsslätten. 

3. Lördagen den 21 oktober. Christer informerade på ett möte, som föreningen Skånes Horn av 
Afrika hade. Ca 25 deltagare lyssnade på Christer. Christer informerade om naturskydd och 
naturvård och några globala miljöproblem, t.ex. växthuseffekten. 

4. Måndagen den 23 oktober. Christer deltar i ett samråd om Vattenriket, där Johan Elmberg 
redogjorde för ett gåsprojekt, och det meddelades att Väder on line läggs ner. 

5. Onsdagen den 8 november. Christer deltar i ett samråd angående Råbelöfs gods’ 
utbyggnadsplaner. 

6. Onsdagen den 8 november. Christer och Kenth deltar i ett möte angående kommunens 
ansvarsarter. En sådan är ryl, som framför allt hotas av ökad bebyggelse. 

7. Lördagen och söndagen den 18 – 19 november. Konferens om biologisk mångfald i Skåne: 
Konferensen hölls på Tyringe Kurhotell och hade ca 120 deltagare. Bl.a. berättade Nils 
Carlsson från Länsstyrelsen engagerat om invasiva arter. 

8. Måndagen den 20 november. Biosfärkonferens på naturum Vattenriket. Bl.a. berättades om 
Surtsey, järnföroreningar från invallade områden och betesdjurs betydelse. 

9. Onsdagen den 22 november. Ivösjökommittén har möte, där bl.a. sägs att Holjeån har hög 
kvävehalt, och att dämmen i Immeln ska tas bort. 

10. Torsdagen den 30 november. Stockholm Resilience Center, Workshop om systemdynamik: 
Mycket teoretisk. Bl.a. lanseras begreppet ekosystemtjänstknippen. 

§ 71. 

Övriga frågor. 

1. Motorvägsbron över Helge å ska byggas om, och den kommer då att höjas. Detta kommer 
att öka spridningen av trafikbullret. Detta diskuterades kort. 

2. Med anledning av Kerstin Frodigs insändare om mikroplaster diskuterade vi detta kort. 

§ 72. 

Kommande möten. 

Måndagen den 22 januari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Kenth skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar. Valberedningen inbjuds till detta möte. 

Tisdagen den 13 februari kl.18.00 på Studiefrämjandet. Anders skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar. 

 

Justeras: 

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

Ordförande    Sekreterare 


