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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2018-01-22 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, samt från valberedningen 
Anita Nilsson. 

§ 73. 

Dagordningen godkändes. 

§ 74. 

Föregående protokoll från den 7 december godkändes och justerades. 

§ 75. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Ingen hade någon kommentar. 

§ 76. 

Kommande evenemang. 

Kenth förbereder programpunkten ”Mufflon, en ovälkommen gäst i den svenska naturen” onsdagen 
den 7 februari, som äger rum på Föreningarnas hus. Styrelsen beslöt att inte ordna fika till denna. 

Styrelsen diskuterade val av ledamöter till styrelsen m.m. med Anita. Några förslag till 
styrelseledamöter framfördes. 

Styrelsen beslöt att tårta skulle bakas till årsmötet. 

Christer gick igenom förslaget till årsberättelse, där några programpunkter saknade text, och manade 
kontaktpersonerna till dessa att skriva texterna. 

§ 77. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Remisser från Åhus 14:108 och Grönplan för Kristianstads kommun diskuterades. 

Kenth kollar bevarandeplanen för Oppmannasjön-Ivösjön. 

Beata Svensson tar hand om klädbytaredagen. 

§ 78. 

Ekonomi. 

Vi har beviljats 1500 kronor i bidrag från Bromölla kommun. 

Christer undersöker om kommunekolog Ulrika Hedlund kan anställa Olle Wennberg för att utföra 
naturvårdsarbete i Gyetorp. 

§ 79. 

Hemsidan och Facebook. 
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Barbro påpekar att det är många som läser inlägg på kretsens Facebookgrupp, men få som 
diskuterar. 

§ 80. 

Rapporter. 

1. Tisdagen den 26 december. Annandagsvandring på Linnérundan: Ca 40 personer deltog. 
Vädret var grått och vattenståndet så högt att man inte kunde gå på Kanalhusspången, utan 
fick gå längs Härlövsängaleden för att komma till Isternäset. Man såg bl.a. ca 5000 gäss flyga 
upp, två havsörnar, en pilgrimsfalk och en varfågel. Nio växtarter sågs blomma. 

2. Söndagen den 21 januari. Örndag i Tosteberga: Ca 300 personer kom. 19 havsörnar sågs som 
mest. 400 korvar såldes. Vädret var mulet, nästan vindstilla och sikten var ganska god. 

3. Söndagen den 7 januari. Vinterliv i Vattenriket: Naturum Vattenriket ledde en kort promenad 
i naturumets närhet. Ca nio personer deltog. Man fick främst se fåglar som besökte 
matningsplatsen, bl.a. tre fasaner. 

4. Lördagen den 13 januari. Göinge Naturfestival: Festivalen hölls i Sibbhults Folkets Hus. 
Entréavgiften, 100 kronor, gick till Naturskyddsföreningens projekt ”Rädda skogen” för inköp 
av skyddsvärd skog. Naturfotografer visade bilder i filmsalen, man sålde böcker, honung och 
fågelholkar. 

5. Vår förening står nu med i Bromöllas kulturprogram våren 2018, som delas ut till alla hushåll i 
kommunen. 

§ 81. 

Övriga frågor. 

Christer uppmanade styrelsen att titta på det gångna årets verksamhetsplan inför nästa 
sammanträde. 

§ 82. 

Kommande möten. 

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

 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2018-02-13 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Kenth Ljungberg, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, samt från valberedningen John Nordkvist. 

§ 82. 

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

§ 83. 

Föregående protokoll från den 22 januari godkändes och justerades.  

Christer informerade om att kommunekolog Ulrika Hedlund inte kan anställa Olle Wennberg för att 
utföra naturvårdsarbete i Gyetorp på grund av att hon inte har pengar till arbetsgivaravgifterna. 

§ 84. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Ingen hade någon kommentar att ta till protokollet. 

§ 85. 

Kommande evenemang. 

John nämnde att några personer som nämnts som tänkbara att välja in till styrelsen återstod att 
kontakta, men att valberedningen var tacksam för ytterligare förslag till tänkbara styrelseledamöter. 

Christer läste upp lite ur verksamhetsberättelsen, som fortfarande inte är helt komplett. Det som 
fattas måste ha kommit in till den 1 mars. 

Styrelsen beslöt att ändra i verksamhetsplanens ”Allmänna mål” så att de mer liknade våra nya 
stadgars motsvarighet. 

Lunds Botaniska Förening har möte för floraväktare lördagen den 17 februari. Barbro avser att delta. 

Barbro åtog sig att göra en tårta till årsmötet. 

§ 86. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Kenth påpekade vissa faktafel i förslagen till bevarandeplaner för Ravlundafältet resp. Rinkaby 
skjutfält. Christer kan komma att påpeka dessa för Länsstyrelsen. 

§ 87. 

Ekonomi. 

Tack vare arvet efter Henry Räftegård har kretsen ett unikt högt resultat på ca 109 000 kronor för det 
gångna året. Att kretsen nästan upphört med programutskick till medlemmarna har också bidragit till 
detta. Kretsen fick också en inkomst på 5 100 kronor för att medlemmar hade ställt upp som 
tranvärdar vid Pulken. 

Bokslutet och budget för 2018 genomgicks inför årsmötet. 
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§ 88. 

Hemsidan och Facebook. 

Kenths aktivitetsrapport från programpunkten ”Mufflon, en ovälkommen gäst i den svenska naturen” 
från onsdagen den 7 februari finns nu på hemsidan. Kristianstadsbladet får en förkortad version för 
publicering. 

§ 89. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 25 januari. Gåsgruppen hade möte: Utfodring av tranor och gåsskrämmande 
hade fungerat bra. Grågässen i våra trakter flyttar inte långt under vintern. 

2. Lördagen den 27 januari. Lunds Botaniska förening hade ett möte om arbetet med hotade 
arter, t.ex. fältnocka. Barbro deltog där. 

3. Söndagen den 28 januari. Örnbuss till Tosteberga och Landön: 21 personer under ledning av 
Christer och Evert Valfridsson deltog. Vädret var milt, mulet och blåsigt. Från Tosteberga 
hamn sågs 4 – 5 havsörnar nära åteln. Vid Landön sågs bl.a. storspovar och en gravand. 

4. Lördagen den 4 februari. Möte för allmänheten med namnet ”Tyck till om Kristianstad” på 
Föreningarnas hus: Mötet hölls enligt metoden Open Space. Christer och Anders deltog. Flera 
av deltagarna värnade om grönytor i staden. 

5. Onsdag 7 mars föredrag av Nils Carlsson, länsstyrelsen och Jan-Erik Mårtensson , fd 
distriktsveterinär, talade om invasiva arter och utfodring av vilt mm 17 personer deltog 

6. Lördagen den 10 februari. Lars Jonsson var på naturum Vattenriket och berättade om sin 
konst. 

§ 90. 

Övriga frågor. 

1. Styrelsen utsåg Karin Bergendal och Agnetha Björklund att representera kretsen på 
Studiefrämjandet årsmöte 22 mars. 

2. Påmindes om att Vattenrikets vänner har årsmöte tisdagen den 6 mars. 
3. Kort diskussion om planerna på att använda södra Björket till infiltration av dagvatten från 

bl.a. brandstationen. 

§ 91. 

Kommande möte. 

Konstituerande möte onsdagen den 4 april kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Karin skaffar pålägg och 
bullar. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 
onsdag 2018-03-14 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 Jan Linder och Gerd Neideman 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 föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2017. Kretsstämman godkände förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2017. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2017. 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 2018. 

Agnetha Björklund redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2018. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2018. 

 

§ 9. Verksamhetsplan för år 2018. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2018. 

 

§ 10. Val av ordförande. 

Kretsstämman beslöt att till ordförande och firmatecknare för år 2018 omvälja Christer Neideman. 

 

§ 11. Val av kassör. 

Kretsstämman beslöt att till kassör och firmatecknare för år 2018 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 Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Thomas Friman, Kenth Ljungberg, Rune Stenholm 
Jakobsen, Mikael Ulvholt. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Barbro Ahlner på ett år, och Karin Bergendal, Kenth Ljungberg, 
Rune Stenholm Jakobsen och Mikael Ulvholt på två år, samt att nyvälja Emma Andersson för ett år. 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2018. 

Kretsstämman beslöt att till ordinarie revisorer omvälja Glen Nilsson och Bertil Troberg och till 
suppleanter för dessa omvälja Sven Birkedal och nyvälja Evert Valfridsson efter Anita Nilsson. 

 

§ 15. Val av valberedning för år 2018. 

Kretsstämman beslöt att omvälja John Nordkvist och Anita Nilsson, med John Nordkvist som 
sammankallande. 
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§ 16. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 17. Övriga ärenden. 

Inga övriga ärenden förelåg. 

 

§ 18. Avtackning. 

Christer Neideman framförde ett tack till avgående Thomas Friman, och tackade valberedningen och 
kvällens föredragshållare Thomas Johnsson med att överräcka en blombukett. 

 

§ 19.  

Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

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

 Anders Sigfridsson   Christer Neideman 

 

 

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

Jan Linder    Gerd Neideman 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde onsdag 2018-04-04 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 1. 

Föregående protokoll från den 13 februari justerades. 

§ 2. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 18 februari. Hållbart byggande – Besök ett halmbalshus: 14 personer besökte 
Rune och Colette för att se deras hus som byggts med så naturliga material som möjligt. 
Huset har trästomme med halmbalar som isolering i väggarna och vasstak. Väggarna är 
bestrukna med lera, och grunden är isolerad med musselskal, som köpts från musselodling i 
Danmark. 

2. Söndagen den 25 februari. Vinter vid Skräbeån: 21 personer deltog. Vädret var kallt och 
soligt. Vattenståndet i ån var högt. Några av deltagarna fick se en dvärgbeckasin på nära håll 
som skrämdes upp. Som vanligt sågs strömstare, två stycken. Totalt observerades 36 
fågelarter. 

3. Onsdagen den 14 mars. Föredrag om Botswana av Thomas Johnsson och årsmöte: 20 
personer deltog. Vi fick bl.a. se mycket av djurlivet i Chobe nationalpark. 

4. Tisdagen den 27 mars. Grodgruppen startar årets verksamhet: Tre personer deltog. 
5. Måndagen den 2 april. Annandag påsk på Håslövs ängar: Ca tio personer deltog. Vinterväder 

rådde. 

§ 3. 

Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 

vice ordförande utse Rune Stenholm Jakobsen. 

sekreterare utse Anders Sigfridsson. 

postmottagare utse Christer Neideman. 

firmatecknare utse Agnetha Björklund och Christer Neideman var för sig. 

utbildningsledare och kontaktperson för Studiefrämjandet utse Kenth Ljungberg. 

ansvarig för medlemsregistret utse Rune Stenholm Jakobsen och Mikael Ulvholt. 

ansvarig för utskick av program i pappersform till medlemmar som önskar detta utse Barbro Ahlner. 

ansvarig för kretsens Facebookaktivitet utse Barbro Ahlner. 

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

kontaktpersoner för trädgruppen för Tivoliparken utse Karin Bergendal och Kenth Ljungberg. 
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ansvarig för att informationen om våra programpunkter kommer med i Kristianstads kommuns 
kommuninformation och Kristianstadsbladet utse Emma Andersson. 

ansvarig för att informationen om våra programpunkter kommer med i Bromölla kommuns 
kommuninformation utse Barbro Ahlner. 

Utseende av ansvarig för barnverksamhet bordlades. 

§ 4. 

Val av arbetsgrupper. 

Styrelsen beslöt att till 

programgrupp utse hela styrelsen. 

remissgrupp utse hela styrelsen. 

ansvarig för Handla miljövänligt-gruppen utse Karin Bergendal. 

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

ansvarig för grodgruppen utse Jonas Fransman. 

§ 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. 

Immelnkommittén utse Ulrika Tollgren. 

Vattenrådet för Helge å utse Agnetha Björklund. 

§ 6. 

Val av ombud till länsstämma. 

Styrelsen utsåg Emma Andersson att representera kretsen på länsstämman. 

§ 7. 

Beslöts att kretsen under år 2018 skall vara fadder för två par storkar i Storkprojektet för 4 000 
kronor. 
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Beslöts att kretsen under år 2018 skall vara medlem i Hörjelgårdens vänner, Vattenrikets vänner och 
de olika vattenråden (Helgeåns, Skräbeåns, Ivösökommittens, Österlens åar).  

Medel för ovanstående tas ur kretsens naturvårdsfond. 

Dessutom beslöts att kretsen skall vara medlem i Folkrörelsernas arkiv. 

§ 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. 
2. Beslöts att vi deltar i en workshop om havsplaner i Kristianstad om den kan genomföras den 

29 maj. I så fall representeras vår krets av Karin Bergendal och Christer Neideman, ev. också 
Barbro Ahlner, Agnetha Björklund och Kenth Ljungberg. 

3. Beslöts att kretsen deltar i en aktivitet den 12 maj i Bromölla, där det lokala föreningslivet 
visar upp sig, med ett informationsbord. 

4. Christer påminde om att remisstiden för Kristianstads kommuns förslag till trafikplan upphör 
den 23 april. Synpunkter lämnas till Christer senast 20/4, som skriver kretsens remissvar. 

5. Österlens vattenråds Leaderprojekt har fått 1,5 miljoner kronor från Jordbruksverket. Kenth 
redovisar våra ideella insatser till projektet. 

6. Länsförbundet behöver förslag till medlemmar i valberedningen. Kenth åtar sig att fråga Sam 
Skällberg om han kan tänka sig att ställa upp i denna. 

§ 10. 

Kommande möten. 

Torsdagen den 12 april kl.18.00 på Studiefrämjandet. Programmöte. Emma skaffar fika. 

Måndagen den 21 maj kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Styrelsemöte. Christer skaffar fika. 

Tisdagen den 21 augusti kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Styrelsemöte. Kenth skaffar fika. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsesammanträde måndag 2018-05-21 för Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad och Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 
Närvarande: Barbro Ahlner, Emma Andersson, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, 

Christer Neideman, Mikael Ulvholt.    

 

§ 11.Till sekreterare för mötet valdes: Emma Andersson 

 
§ 12. Föregående protokoll från den 4 april justerades. 

 

§13. Kommande evenemang 

Barbro lägger till missad programpunkt på hemsida. 

Barbro Ahlner deltog på möte i Bromölla ang. Naturvårdsfond.  

Barbro Ahlner deltar på seminarium i Malmö (Biologisk mångfald) den 24 maj. 

Barbro Ahlner deltar på Skräbeåns vattenråds årsmöte i Bäckaskog den 29 maj.  

Karin, Barbro, Kent och Christer deltar i Havsworkshop (datum saknas) 

Christer är med i miljödebatt på Regionmuséet den 4 juni 

Mosslunda naturreservat invigs den 5 juni kl. 13.00. Kent och Christer närvarar.  

Nationaldagsvandring i Tivoliparken den 6 juni med Karin Bergendal. 

Grodutflykt den 5 juni med start i Åhus. 

Yttrande om översiktsplan i Bromölla den 23 maj. Barbro skickar in synpunkter kring detta. 

 

Riksstämma den 16-17 juni. Karin Bergendal medverkar på riksstämma. Digitala handlingar 

finns att hitta på hemsidan. Christer nämner att alla bör kolla igenom motioner och skicka 

synpunkter till styrelsen inför riksstämman.  

Karin får ersättning för måltid och boende på riksstämman.  

 

§14 Höstprogrammet diskuterades 

Karin röstar för att vi struntar i trädgårdens dag.  

Emma håller i en akvarellkurs från kl.14.00 den 26 augusti i sin ateljé i Torsebro.  

Trädvandring i tivoliparken kl.18-19 den 30 augusti (trädgruppen). 

5 september - Östermalmkyrkan, Framtisveckans politikerutfrågning. 

Vi deltar i bokfestivalen med bokbord. 

8 september - Geologins dag. Förslag på personer att hålla föredrag: Karin Hernborg och 

Elisabeth Einarsson.  

Bli mossinventerare - programpunkt leds av Rune.  

Hjortbröl 13 september sker i samarbete med Tomelillas naturskyddsförening. Samling vid 

Högestad brandstation. Kenth står som kontaktperson. Samåkning från naturum kl. 19.00.  

Framtidsveckan 

Tisdag 18 september – Lunchföredrag och Filmvisning på Regionmuséet (Al Gore 2) samt 

kvällsföredrag om läkemedelsrester i vattnet. 

Lunchföreläsning på torsdagen på naturum om Hanöbukten.  

 

23 september - Svamputflykt kl.10.00. Barbro kontaktperson.  
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Miljövänliga veckan: 

”Fixa grejen” är årets tema. Karin står som kontaktperson för denna programpunkt.  

 

14 oktober - mossornas dag. Hålls av Rune.  

21 oktober - vandring vid Verkeån av Kent och Mikael. Börjar vid Brösarp vägstation vid 

infarten till Brösarp.  

Mikael kontaktar Anita Zieme om möjlig programpunkt: ätliga växter.  

11 november - Kolla lavar med Örjan Fritz. Samling vid kyrkan i Östra Sönnarslöv kl. 

10.00.Texter till alla förslag skall vara inne till den 7 juni.  

 

 

§ 15  Ekonomi 

Vi har fått 2000kr studiefrämjandet 

Trankvällarna genererade 4800 kr för tranvärdar , som avsätts till naturvårdsfonden. 

Vi betalar 100 kr i avgift till Ivösjönkommittén 

Hörjelgårdens vänner betalar vi 500 kr till. Önskar mer info från dem. 

 

Vi har fått arrangörstöd 4000 kr från kommunen. Ulrika Cedell meddelade att vi ska söka 

arrangörsstöd, trots att vi inte ”passar in” på detta. 

 

13kr/mil+1kr/passagerare och mil är den milersättning som gäller. 

 

§ 16 Rapporter 

 

Tranbussen flyttades fram 14 dagar till 7 april. Det var 20 personer i tranbussen, men väldigt 

lite tranor i år.  

14 april Röjardag i Gyatorp. 6 personer deltog. Länsstyrelsen har gjort nytt stängsel runt 

självakärret.  

22 april Vid vandringen vid Drakamöllan och Maglehem var det 16 personer som deltog.  

29 april Vid vårvandringen vid Siesjön var det 30 personer som deltog.  

2 maj Vid Floravandring vid Stackedala var den 11 stycken som deltog. Kenth Ljungberg och 

Ulla Berglund kollade lavar och bokstammar. 

20 maj Vid programpunkten vid Segesholmsån var det 17 personer som deltog. 

 

Grundvattenråd i Sölvesborg den 7 maj - Barbro deltog.  

Skåne lyfter, 12 maj – Barbro, Karin, Kenth samt Ulrika tollgren deltog. 

Våtmarksutbildning, 14 maj. Christer, Karin och Barbro deltog. 

 

§ 17 Övrigt 

 

.Den 9 juni kl 11 är det storkdag i Viby. 

Storkfadderdag i Fulltofta samma dag kl 14. Senast den 1 juni ska anmälan skickas in till 

Storkprojektet 
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§ 18 Kommande möten 

Nästa möte: 21 augusti. Mötet äger rum hemma hos Karin i Gamla Arkelstorp. Hon fixar fika.  

Möte 26 september: Kenth fixar fika, 

Möte 25 oktober: Mikael fixar fika, Barbro bakar bullar (här planeras vårprogrammet) 

Möte 26 november: Agneta fixar fika. Barbro bakar bullar 

 

 
    Justeras:                                     Vid protokollet: 

 

 

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

          Ordförande                                  Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2018-08-21 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla hos Karin Bergendal, Arkelstorp. 

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

§ 1. 

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

§ 2.  

Föregående protokoll från den 21 maj godkändes efter några ändringar och justerades. 

§ 3. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Ingen hade någon kommentar att ta till protokollet. 

§ 4. 

Kommande evenemang. 

1. Söndagen den 26 augusti. Akvarellmålning i Torsebro: Fem personer har anmält sig för att 
deltaga. 

2. Torsdagen den 30 augusti. Trädvandring i Tivoliparken: Kenth tror sig inte hinna komma i tid. 
Karin erbjuder sig att leda vandringen i så fall. 

3. Onsdagen den 5 september. Politikerutfrågning inför valet: Douglas Brommesson ska vara 
moderator. Förslag till frågor att ställa till politikerna lämnas till Christer. 

4. Lördagen den 8 september. Bokfestival: Studieförbunden kommer att ha ett gemensamt tält. 
Då kan vi väl inte ha ett eget bokbord där. Kenth arbetar med att lösa detta. 

5. Lördagen den 8 september. Geologins dag: En grupp barn har anmälts för deltagande. 
6. Söndagen den 23 september. Hållbarhetsfestival i Kulturkvarteret: Vi lägger ut broschyrer 

och planscher. 

§ 5.  

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Handla miljövänligt-gruppen: Rune sköter samarbetet med Röda Korset och Regionmuséet. Kontakt 
har tagits med ”Ditt och datt”. 

§ 6. 

Ekonomi. 

1. Tryckningen av vårt höstprogram kostade över 5 800 kronor för 800 exemplar. 
2. Betalningen för kretsens insatser som tranvärdar har inte kommit in. 
3. Handla miljövänligt-gruppen önskar tröjor med naturskyddsföreningens logotyp Falken på. 

Barbro föreslår i stället reflexvästar om möjligt med logotyp – De syns även om bäraren har 
ytterkläder. Karin kollar om sådana finns att köpa och vad de kostar – tolv stycken i 
storlekarna M – XXL kunde vara lämpligt att köpa. 

§ 7. 



16 
 

Hemsidan och Facebook. 

Folk har börjat kommentera på kretsens Facebooksida, vilket är glädjande. 

§ 8. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 24 maj. Lunchvandring nr 2 i Parkstaden: Sex eller sju personer deltog. 
2. Torsdagen den 24 maj. Floravandring vid Hamiltonhill: Vandringen leddes av Kjell-Arne 

Olsson. Vädret var soligt och behagligt. Ca 30 personer deltog. Deltagarna kunde glädjas åt 
den väl omhändertagna naturbetesmarken. 

3. Måndagen den 4 juni. Floravandring vid Lyngsjö: Vandringen leddes av Kjell-Arne Olsson. 42 
personer deltog. Vädret var varmt och det hade inte regnat på länge. Trots detta sågs många 
växter typiska för kalkfuktängar, t.ex. majnycklar, ängsnycklar, tvåblad, majviva. 

4. Måndagen den 4 juni. Partipolitisk debatt mellan riksdagsledamöterna Maria Malmer 
Stenergard (M) och Johan Büser (S). Debatten ordnades av Framtidsveckan i Kristianstad, och 
Christer var en av utfrågarna. 

5. Tisdagen den 5 juni. Invigning av naturreservatet Mosslunda: Närmare hundra personer 
deltog. Kommunekolog Ulrika Hedlund berättade om områdets historia och naturvärden. 
Christer höll invigningstalet, där han berättade konflikten på 80-talet, då kommunen 
planerade att bygga en komposteringsanläggning här. Kenth Ljungberg ledde en vandring i 
området, för att visa en del av floran. 

6. Tisdagen den 5 juni. Naturnatten, grodutflykt med Jonas Fransson. Fem personer deltog. 
Färden gick till Gislövs stjärna. Man fick höra några klockgrodor och en ensam lövgroda. 

7. Onsdagen den 6 juni. Nationaldagsvandring i Tivoliparken med Karin Bergendal: Ca 12 
personer deltog. En av dem lät sig värvas till kretsen. Vädret var mycket varmt. 

8. Lördagen den 9 juni. Storkdag i Skånes Viby: Ovanligt många samlades för att se 
storkungarna ringmärkas. Evert Valfridsson och Christer informerade om storken och 
Storkprojektet. Petter Albinsson, projektledare för Storkprojektet, plockade ner tre ungar  
från ett av bona som ringmärktes. Ungarna i de två andra bona var ännu för små för att 
ringmärkas. 

9. Söndagen den 17 juni. Vilda blommornas dag i Bromölla: Krister Håkansson och Barbro  ledde 
vandringen vid Näsumaviken som fick nio deltagare. Det hade varit mycket torrt länge, men 
nu fick man kraftigt regn på sig. Flera arter våtmarksväxter iakttogs, t.ex. svärdslilja, missne, 
äkta förgätmigej, vattenmärke och ormbunkar. 
i Mosslunda: Åtta personer deltog. Även här utsattes man för starkt regn. 
På golfbanan i Åhus: Ca 35 personer deltog. Här slapp man få regn på sig; det kom innan 
vandringen, på förmiddagen. Som vanligt avslutade man med tipspromenad med 
prisutdelning. 

10. Måndagen den 2 juli. Floravandring i Bockeboda: Vandringen leddes av Kjell-Arne Olsson och 
Kenth. Tio personer deltog. Häxört var en av arterna man lade märke till. 

11. Måndagen den 16 juli. Floravandring vid Furehov: 15 personer deltog. Värmen och torkan 
gjorde kanske att deltagarantalet blev mindre. Torrmarksväxter som bockfot, gulmåra och 
hedblomster sågs förstås. På några jordhögar sågs bl.a. en hundrova. 

12. Torsdagen den 9 augusti. Floravandring vid Gropahålet: 25 personer deltog. Vandringen 
leddes av Kenth. Man besåg bl.a. sandytor som öppnats genom projektet Sandlife. Där såg 
man bl.a. sandstarr och borsttåtel. 

13. Karin representerade kretsen på riksstämman i Uppsala, och rapporterade från den. Hon 
berättade att rikskonferensen nästa år ska hållas i Kristianstad 10-12 maj. 

14. Fredagen den 27 juli hölls ett möte om signalarter på Hörjelgården. Lägerverksamheten där 
har nu upphört p.g.a. att man inte längre får bidrag till den. 
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§ 9. 

Övriga frågor. 

Här skulle styrelsen diskutera vår verksamhet utifrån verksamhetsplanen, men det var hög tid att 
avsluta mötet, så det får ske någon annan gång. 

§ 11. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 26 september kl.18.00 på studiefrämjandet. Kenth skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar. 

Torsdagen den 25 oktober kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Då ska vi diskutera vårprogrammet.  Mikael 
Ulvholt skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

Måndagen den 26 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Agnetha skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar.  

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2018-09-26 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Mikael 
Ulvholt, samt kontaktpersonen för Kristianstad Science Organization, Ola Svensson. 

§ 29. 

Mötet inleddes med att Ola Svensson presenterade Kristianstad Science Organization och föreslog 
samarbete med kretsen. Detta diskuterades, men inget beslut fattades. 

§ 30. 

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

§ 31. 

Föregående protokoll från den 21 augusti godkändes och justerades. 

§ 32. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Ingen hade någon kommentar. 

§ 33. 

Kommande evenemang. 

1. Måndagen den 19 november. Forskningskonferens Biosfär 2018. Agnetha anmäler sig själv 
samt Barbro Ahlner, Sam Skällberg, Kenth Ljungberg och Christer Neideman till denna. 

2. Fredagen den 10 maj – söndagen den 12 maj. Naturskyddsföreningens rikskonferens hålls i 
Kristianstad. Kretsen får ordna exkursioner m.m. för denna. 

3. Måndagen den 1 oktober. Ett möte om restaurering av Arkelstorpsviken betitlat ”En vik i 
sjöriket Skåne”. Är ett Leaderprojekt. 

4. Tisdagen den 16 oktober. Möte om Hanöbukten på Länsstyrelsen 

§ 34. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Kenth redogjorde för ett samrådsmöte om kommande ombyggnad av motorvägsbroarna över Helge 
å. 

§ 35. 

Ekonomi. 

1. Försäljningen av böcker på bokfestivalen gav 1280 kronor, vilket är mycket bättre än förra 
året. 

2. Styrelsen beslöt att bidra med 500 kronor till Miljövänliga veckan. 

§ 36. 

Hemsidan och Facebook. 
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Inget nämndes om detta. 

§ 37. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 30 augusti. Trädvandring i Tivoliparken. Fyra personer deltog. 
2. Tisdagen den 4 september. Inspirationskväll med tema vatten från källa till hav med fokus på 

Segesholmsån. Hölls i Degebergatrakten. 
3. Onsdagen den 5 september. Politikerutfrågning inför valet. Framtidsveckan ordnade en 

utfrågning av våra kommunpolitiker med Douglas Brommesson som moderator. Ca 60 
personer deltog. 

4. Lördagen den 8 september. Bokbord på bokfestivalen tillsammans med Studiefrämjandet. 
Försäljningen inbringade 1280 kronor. 

5. Lördagen den 8 september. Geologins dag. Ca 60 personer letade efter fossil i kalkbrotten i 
Ignaberga och Ullstorp under ledning av Elisabeth Einarsson, paleontolog från Högskolan 
Kristianstad. 

6. Torsdagen den 13 september. Vi lyssnar efter kronhjortsbröl i Sydskåne. Ett samarrangemang 
med Naturskyddsföreningen i Tomelilla. Fem personer från vår krets och ca tolv från 
Tomelillakretsen deltog. Man tyckte sig kunna urskilja sju brölande hjortar. 

7. Framtidsveckan 2018 17 – 23 september. Christer hade bevistat flera av föredragen under 
veckan, t.ex. det om läkemedel i Skånes vattendrag, där man fick veta bl.a. att ett sandfilter 
och ett filter med aktivt kol efter den vanliga avloppsvattenreningen skulle fungera bra för 
att få bort läkemedel ur avloppsvattnet. 

8. Söndagen den 23 september. Svamputflykt till Bromöllatrakten. Ett femtiotal personer deltog 
och hittade en hel del kremlor, riskor och soppar. Vädret var strålande. 

9. Gåsmöte. Christer hade deltagit i mötet, där man bl.a. nämnde att det inte blev någon 
tranmatning i år p.g.a. att tranornas ankomst och sådden inte stämde överens. Diskussion 
påbörjades om alternativ strategi om detta upprepas. 

§ 38. 

Övriga frågor. 

Floravårdsgruppens verksamhet kommenterades kort. 

§ 39. 

Kommande möten. 

Torsdagen den 25 oktober kl.18.00 på Studiefrämjandet. Då ska vi diskutera vårprogrammet. Mikael 
skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

Måndagen den 26 november kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Agnetha skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll från styrelsesammanträde 26 november 2018 med Naturskyddsföreningen i 

Kristianstad och Bromölla. Plats: Studiefrämjandet i Kristianstad. 

Närvarande: Christer Neideman (ordförande), Rune S Jakobsen, Agnetha Björklund (kassör), 

Barbro Ahlner, Mikael Ulvholt, Karin Bergendal, Kenth O Ljungberg. 

Frånvarande: Emma Andersson, Anders Sigfridsson, Kristian Gärdsborn. 

 

§ 40  

Mötet öppnades av Christer. 

§41 

Till sekreterare för mötet utsågs Karin. 

§ 42 

 Föregående protokoll från 26 september godkändes. 

§43 

 I senaste kretsbrevet vill riksföreningen att de beslutade stadgeändringarna från riksstämman 

i somras anpassas till kretsarnas egna stadgar. 

§ 44 

 Kommande programpunkter: Särskilt berördes Patrik Svenssons föredrag om Hanöbukten 

27/2, Workshop i Bromölla 5/3, Klädbytardagen 5/4 och Ronnies paradis 10/4. Även till 

övriga evenemang bestämdes kontaktpersoner. Angående rikskonferensens exkursioner i 

Kristianstad 10-12/5 är det viktigt att guiderna har ordentlig mikrofon i bussarna. 

Musik i Syd ordnar en Grön festival 24-25/5: Rune är intresserad. Närmare är 30/11 ”Fridays 

for Future” inför klimatkonferensen i Polen: Christer deltar. 

§ 45 

 Eftersom Kristianstadsbladet sovrar bland de evenemang vi meddelar ”Det händer”, borde 

komplettering ske med kommunens evenemangskalender på nätet, denorangeastaden.se 

Bromölla kommuns Info-blad fungerar bra.  - En idé kläcktes att för varje programpunkt 

borde kontaktpersonen själv meddela önskad text till ”Det händer”.  

§ 46 

Aktuella remisser. Sandtäkten nära Fjälkinge backe ska utvidgas. Vi förespråkar fortsatt 

verksamhet ännu en nivå neråt i marken. Att Maxi i Kristianstad utökar sina parkeringsplatser 

kan vi inte rubba. Men vi ska påpeka att Björket bör sparas så mycket som möjligt. 

§ 47 

Ekonomi. Christer har ansökt om 2000 kr från Bromölla kommun. 

§ 48 

Sammanträden före årsmötet blir tisdag 15/1 (Karin pålägg) och onsdag 20/2 (Kenth pålägg). 
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§ 49 

Rapporter: Till Anita Ziemes föredrag Ätliga växter kom ett 40-tal åhörare. Barbro och Karin 

berättade från länsförbundets kretsråd att kansliet flyttar till Höör i början av 2019. Vi fick 

höra om gruvplanerna i sydöstra Skåne, och hur ett par tynande kretsar fått hjälp att komma 

på fötter igen. Efter naturums årliga Biosfärkonferens skrev tidningen en väldigt liten 

recension. Ivösjökommittén ska pröva reduktionsfiske för att få klarare vatten. 

§ 50 

Vi tackar nej till Naturskyddsföreningen i Göinge, som genom sin ordförande Mikael 

Gustafsson erbjudit ett samarbete om Naturguide på nätet. 

§ 51 

Christer avslutade mötet.  

 

 

Vid protokollet:           

                                                                                        

……………………………………………………………… 

Karin Bergendal                                                                              

 

Ordförandes underskrift: ………………………………………….. 

Christer Neideman 

 

 

 

 

 


