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Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 

 

 

 

Styrelseprotokoll för år 2019 

 

 

Styrelseprotokoll  15 jan    sid 2-3 

Styrelseprotokoll  20 feb    sid 4-5 

Årsmötesprotokoll 13 mars   sid 6-8 

Protokoll från konstituerande möte 

18 mars       sid 9-10 

Protokoll från programförberedande möte 

8 april       sid 11 

Styrelseprotokoll 2 maj    sid 12-14 

Styrelseprotokoll 10 juni   sid 15-17 

Styrelseprotokoll 8 aug    sid 18-20 

Styrelseprotokoll 9 sep    sid 21-22 

Styrelseprotokoll 8 okt   sid 23-24 

Styrelseprotokoll 13 nov   sid 25-26 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2019-01-15 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 52 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att avbrott för fika skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 53. 

Föregående protokoll från den 26 november godkändes och justerades. 

§ 54. 

Kretsbrev och veckobrev. 

I ett veckobrev i december kungjordes en konferens i Halmstad den 12 januari kallad Vägkanter och 
biologisk mångfald, som Karin deltog i. 

§ 55. 

Kommande evenemang. 

Styrelsen diskuterade val av ledamöter till styrelsen med valberedningen. Många personer som 
kunde tänkas villiga att ingå i styrelsen nämndes. 

Christer påminde om att texter till programpunkter i verksamhetsberättelsen skulle skickas till 
honom innan den 1 februari. 

Verksamhetsplanen granskades, men inga ändringar beslöts. 

Öppet möte för Framtidsveckan hålls tisdagen den 29 januari. 

Torsdagen den 7 februari hålls ett möte på länsförbundets kansli om exkursioner att erbjudas när vår 
krets är värd för riksföreningens riksstämma i Kristianstad. Christer avser att delta. 

Konferens om brunifiering hålls på naturum Vattenriket onsdagen den 13 februari. 

Länsstämman kommer att hållas i Sjöbo i april. 

§ 56. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Floravårdsgruppen har startat studiecirkel om gräs och fortsätter eventuellt med halvgräs. 

Möte för floraväktare i Lund lördagen den 2 februari. Bra om någon från vår floravårdsgrupp kunde 
delta. 

 

 

§ 57. 
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Ekonomi. 

Agnetha har behövt få sin dator reparerad för 3 000 kronor för att kunna sköta uppdraget som 
kassör. Mötet beslöt bevilja Agnetha ersättning för detta. Ett modernare bokföringsprogram bör 
införskaffas. 

Den närmaste tiden är det dags att betala avgifterna för kretsens medlemskap i vattenråden. 

§ 58. 

Hemsidan och Facebook. 

Barbro har tagit bort några länkar, som bedömts onödiga, från kretsens hemsida. 

§ 59. 

Rapporter. 

Onsdagen den 26 december. Annandag jul-vandring :  Vandringen leddes som vanligt av Christer, 
och Evert Valfridsson höll reda på vilka fåglar som observerades. Vädret var milt, soligt och det var 
barmark. 45 fågelarter observerades, vilket är rekord för annandag jul-vandringar, och åtta arter 
blommande växter sågs. 

§ 60. 

Övriga frågor. 

Styrelsen ansåg att våra stadgar från 2017 är aktuella och inte behöver ändras. 

Styrelsen gav Christer en eloge för hans flitiga produktion av välskrivna och sansade inlägg i 
klimatdebatten på Kristianstadsbladets insändarsidor. 

§ 61. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 20 februari kl. 18.00 på Studiefrämjandet. Kenth skaffar pålägg och Barbro bakar 
bullar. Valberedningen presenterar sitt förslag till styrelse för kretsen. 

 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2019-02-20 för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 62. 

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

§ 63. 

Föregående protokoll från den 15 januari godkändes och justerades. 

§ 64. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Inget värt att ta till protokollet yttrades. 

§ 65. 

Kommande evenemang. 

1. Inför årsmötet: Valberedningen har svårt att hitta personer som vill ingå i kretsens styrelse. 
Styrelsen antog förslag till verksamhetsberättelse för 2018 och verksamhetsplan för 2019. 

2. Inför rikskonferensen den 10 – 13 maj: Karin och Emma hjälps åt med att ställa ut material 
på Krinova, som visar kretsens verksamhet. Christer kommer att leda en exkursion i 
Vattenriket, Kenth och Kjell-Arne Olsson leder en utflykt med botanisk inriktning. 

§ 66. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Kenth informerade om Floravårdsgruppen börjat studier av halvgräs med hjälp av en dansk 
flora. 

2. Karin påminde om att det snart är klädbytardag. 
3. Kretsen har fått två remisser från Bromölla kommun att besvara. 

§ 67. 

Ekonomi. 

Agnetha redogjorde för resultat- och balansräkningen för det gångna året och förslaget till budget 
för år 2019. 

§68. 

Hemsidan och Facebook. 

Barbro har ändrat något på hemsidan. 
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§ 69. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 20 januari. Örndag i Tosteberga hamn: Vädret var ganska milt. Minst 150 
personer besökte Tosteberga hamn för att se örnar. Åtminstone sju havsörnar sågs, samt en 
kungsörn, vilket är ovanligt. 

2. Söndagen den 27 januari. Örnbuss till Tosteberga och Landön: Ca 30 personer, varav flera 
barn, åkte med bussen till först Tosteberga hamn och sedan Landön. Snöfall gjorde sikten 
dålig, men man såg ändå minst fem örnar. 

3. Onsdagen den 30 januari. Gåsmöte: Christer var på gåsmötet, där det bestämdes att 
tranmatningen i fortsättningen skulle anpassas mer till tranornas ankomst än till 
kornsådden. 

4. Onsdagen den 13 februari.  Brunifieringskonferens: Christer och Barbro deltog. Den 
viktigaste orsaken till brunifieringen tros vara den ökade arealen granskog med åtföljande 
humusbildning. 

§ 70. 

Övriga frågor. 

Kontaktpersonen för en programpunkt bör kontakta Kristianstadsbladet några dagar innan 
programpunkten äger rum, så att den kommer med i tidningens ”Vad händer”. 

§ 71. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 13 mars kl. 19.00 har vi kretsens årsmöte. Agnetha beställer tårta till detta. 
Måndagen den 18 mars kl. 18.00 har vi konstituerande styrelsemöte. Mikael skaffar pålägg och 
Barbro bakar bullar till detta. 

 

Justeras:      

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 
(org.nr. 83 82 01-4119) onsdag 2019-03-13 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 Emma Andersson 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. Dessutom har kretsstämman kungjorts i Kristianstadsbladet under 
”Det händer”. Kretsstämman godkände det sätt på vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Christer föredrog styrelsens förslag till årsberättelse för år 2018. Kretsstämman godkände förslaget. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2018. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Agnetha Björklund redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2018. 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. 
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Bilaga 3. Revisorernas berättelse. 

§ 8. Budget för år 2019. 

Agnetha Björklund redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2019. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2019. 

 

§ 9. Verksamhetsplan för år 2019. 

Christer Neideman föredrog styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2019. Kretsstämman antog 
styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga 5. Verksamhetsplan för år 2019. 

 

§ 10. Val av ordförande. 

Christer Neideman har undanbett sig omval till ordförande. På förslag av valberedningen valdes Rune 
Stenholm Jakobsen till ordförande och firmatecknare  för år 2019. 

 

§ 11. Val av kassör. 

Agnetha Björklund har undanbett sig omval till kassör. På förslag av valberedningen valdes Anders 
Johansson till kassör och firmatecknare för år 2019. 

 

§ 12. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till sju. 

 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter. 

I tur att avgå är Barbro Ahlner, Emma Andersson, Kristian Gärdsborn och Anders Sigfridsson. Emma 
Andersson och Kristian Gärdsborn har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att på valberedningens förslag omvälja Barbro Ahlner och Anders Sigfridsson 
för år 2019-2020. 

 

§ 14. Fyllnadsval av övriga styrelseledamöter. 

Kretsstämman beslöt att välja Christer Neideman på två år och Agnetha Björklund på ett år. 

 

§ 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2019. 
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Kretsstämman beslöt att till ordinarie revisorer omvälja Glenn Nilsson och Bertil Troberg och till 
suppleanter för dessa omvälja Sven Birkedal och Evert Valfridsson. 

 

§ 16. Val av valberedning för år 2019. 

Kretsstämman beslöt att omvälja John Nordkvist och Anita Nilsson med John Nordkvist som 
sammankallande. 

 

§ 17. Motioner. 

Inga motioner hade inkommit. 

 

§ 18. Övriga ärenden. 

Karin Bergendal informerade om Naturskyddsföreningens rikskonferens som i år hålls i Kristianstad 
den 10 – 12 maj. 

 

§ 19 Avtackning. 

Christer Neideman framförde kretsens tack till avgående kassören Agnetha Björklund med att 
överräcka en kruka med en orkidé, och till Emma Andersson med att överräcka en kruka med 
narcisser. 

Barbro Ahlner framförde kretsens tack till avgående ordförande Christer Neideman med att 
överräcka en tavla som Linda Niklasson gjort. 

 

§ 20 

Christer Neideman förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

Vi d protokollet ……………………………………………………………. Justeras …………………………………………………. 

    Anders Sigfridsson   Christer Neideman 

 

 

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

Christer Ahlquist   Emma Andersson 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde måndag 2019-03-18 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla (organisationsnummer 838201-
4119) på 
Studiefrämjandet, Kristianstad. 
 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Anders Johansson, Kenth 
Ljungberg, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Mikael Ulvholt. 
 
§ 1. 
Föregående protokoll från den 20 februari godkändes efter en mindre ändring och justerades. 
 
§ 2. 
Styrelseledamöterna berättade lite om sina intresseområden angående kretsens verksamhet. 
 
§ 3. 
Val till olika funktioner inom styrelsen. 

Styrelsen beslöt att till 
vice ordförande utse Karin Bergendal. 
sekreterare utse Anders Sigfridsson. 
postmottagare utse Rune Stenholm Jakobsen. 
firmatecknare utse Anders Johansson (personnummer) och Rune Stenholm Jakobsen 
(personnummer) var för sig. 
ansvarig för medlemsregistret utse Rune Stenholm Jakobsen och Mikael Ulvholt. 
utbildningsledare och kontaktperson för Studiefrämjandet utse Kenth Ljungberg. 
ansvarig för utskick av program i pappersform till medlemmar som önskar detta utse Barbro Ahlner. 
ansvarig för kretsens hemsida utse Barbro Ahlner och Christer Neideman. 
ansvarig för kretsens Facebookaktivitet utse Barbro Ahlner och Rune Stenholm Jakobsen. 
ansvarig för kretsens verksamhetsberättelse utse Anders Sigfridsson. 
ombud för länsstämma och kretsråd utse Rune Stenholm Jakobsen. 
utseende av ansvarig för barnverksamhet bordlades. 
 
§ 4. 
Val av kontaktpersoner för grupper inom kretsen. 

Styrelsen beslöt att till 
programgrupp utse hela styrelsen, där Christer sammanställer det som bestämts. 
remissgrupp utse hela styrelsen, där Anders Johansson ansvarar för att remissvar skrivs. 
kontaktperson för Handla miljövänligt-gruppen utse Karin Bergendal. 
kontaktperson för Floravårdsgruppen utse Kenth Ljungberg. 
kontaktperson för Grodgruppen utse Agnetha Björklund. 
Dessutom påmindes om att den som är kontaktperson för en programpunkt ska kontakta 
exkursionsledaren eller föredragshållaren, se till att programpunkten kungörs i Kristianstadsbladet 
”Det händer” och skriva en aktivitetsrapport i god tid. 
 
§ 5. 
Val av representanter för kretsen i olika samrådsgrupper och råd. 
Styrelsen beslöt att till att representera kretsen i 
Klimatgruppen utse Rune Stenholm Jakobsen. 
Samrådsgruppen för Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike utse Agnetha Björklund och Christer 
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Neideman. 
Referensgruppen för grågåsförvaltning utse Christer Neideman. 
Framtidsveckan utse hela styrelsen, där Rune Stenholm Jakobsen tills vidare håller i kommunikation. 
Vattenrådet för Skräbeån utse Barbro Ahlner. 
Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Barbro Ahlner. 
Österlens vattenråd utse Kenth Ljungberg. 
Vattenrådet för Helge å utse Christer Neideman. 
Ivösjökommittén utse Christer Neideman. 
Immelnkommittén preliminärt utse Ulrika Tollgren. 
Fair Trade-gruppen utse Karin Bergendal. 
Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond utse Barbro Ahlner. 
Trädgruppen för Tivoliparken utse Kenth Ljungberg. 
 
§ 6. 
Övriga frågor. 
Fick utgå p.g.a. tidsbrist. 
 
§ 7. 
Kommande möten. 
Måndagen den 8 april kl. 18.15 (obs. tiden) på Studiefrämjandet. Programmöte. Anders Sigfridsson 
skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 
Torsdagen den 2 maj kl. 18.15 på Studiefrämjandet. Christer skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 
 
Justeras:      Vid protokollet: 
 
 
………………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 
Ordförande      Sekreterare 
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Protokoll fört vid programförberedande styrelsemöte måndag 2019-04-08 för 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Anders Johansson, Kenth 
Ljungberg, Christer Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Mikael Ulvholt, samt 
från Studiefrämjandet Mari Graneskog. 

§ 1. 

Styrelsen beslöt att kretsen skall stå som ansvarig för Fridays for Future och därmed söka 
polistillstånd för demonstrationer för ett halvår framåt. Polistillståndet kostar 250 kronor. Rune 
söker polistillståndet. 

§  2. 

Styrelsen diskuterade och utarbetade ett utkast till höstprogrammet år 2019. Se bilaga. 

§ 3. 

Kommande möten. 

Torsdagen den 2 maj kl. 18.15 på Studiefrämjandet . Kenth skaffar pålägg och Barbro bakar bullar. 

 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

Tillägg till ovanstående protokoll 2019-04-11: 

Det har efter det att protokollet ovan skrevs, framkommit att polistillståndet för demonstrationer 
endast gäller för högst tolv gånger, sedan måste nytt tillstånd sökas. Dock har Studiefrämjandet 
åtagit sig att betala för detta tillstånd, så kretsen slipper den kostnaden. 

 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2019-05-02 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 8.  

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 20.15 och avbrott för fika 
skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 9.  

Protokollet för det konstituerande styrelsemötet den 18 mars och protokollet för 
programgruppsmötet den 8 april godkändes och för det förra även justerades. 

§ 10. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kort diskussion om befarade strandskyddsförsämringar, eftersom detta nämndes i ett veckobrev. 

§ 11. 

Kommande evenemang. 

Barbro påminde om vad kontaktpersonen för en programpunkt ska göra, t.ex. att några dagar innan 
programpunkten ska ske, se till att den kommer med i Kristianstadsbladets ” Vad händer”, och att 
utan dröjsmål skriva en aktivitetsrapport. 

1. För att ta emot rikskonferensdeltagare som kommer med tåg eller buss står Rune vid 
Centralen kl. 10 – 12 och Karin kl. 12 – 13.30 fredagen den 10. 

2. Anders och Karin hjälps åt att bemanna kretsens utställning på Krinova lördagen den 11.  
3. Christer plockar ner utställningsmaterialet efteråt. 
4. Christer mejlar rikskonferensens exkursionsdeltagare om att de ska betala för deltagandet i 

förväg. 

§ 12. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

Floravårdsgruppen har haft sitt sista inomhusmöte för terminen. Tisdagen den 14 maj ska man räkna 
sumpvioler på en viss lokal. Normalt kommer man att ha någon aktivitet varje tisdag. Närvaron 
under vinterns möten har varit god. 

Beträffande kommunens Kust – och havsplan borde kretsen i sitt remissvar uttala stöd för Sven- Erik 
Magnussons tankar om att man bör retirera från områden som riskerar att översvämmas när havet 
stiger i stället för att bygga barriärer mot havet. Christer åtar sig att skriva ett yttrande om detta, 
som Anders Johansson skickar in till kommunen. 

Från Handla miljövänligt-gruppen rapporteras att klädbytardagen som hölls i Rådhus Skånes foajé 
blev lyckad. Temat för hösten ska vara återanvändning. 
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Klimataktiviteter: Rune har sökt tillstånd för demonstrationer på fredagar. På fredagen den 24 maj 
sker en global strejk och demonstration, till vilket vi söker tillstånd. 

 

§ 13. 

Ekonomi. 

1. Endast fyra personer har hittills betalat för deltagande i rikskonferensens exkursioner. 
2. Tranvärdsersättningen till kretsen, 1800 kronor, ska sättas in på kretsens naturvårdsfond. 
3. Kretsen ska betala medlemskap i Hörjelgårdens vänner, Vattenrikets vänner, Helgeåns 

vattenråd, Skräbeåns vattenråd, Österlens vattenråd och Folkrörelsernas arkiv. 
4. Kretsen betalar fadderskap för fyra storkar i Storkprojektet vilket kostar 4 000 kronor, vilket 

tas urr kretsens naturvårdsfond. 

§ 13. 

Hemsidan och Facebook. 

Vi har nu 225 medlemmar på kretsens Facebooksida. 

§ 14. 

Rapporter. 

1. Arbetet med bildning av naturreservat i Gyetorp fortskrider. Unge greven är positiv till detta. 
2. Christer nämnde att det är viktigt att man anger antal deltagare och hur många av dem som 

är kvinnor för det ska anges i kulturrapporterna till Studiefrämjandet. 
3. Onsdagen den 10 april. Studiebesök i Ronnies paradis: Tio personer deltog. En bild från detta 

finns på hemsidan. 

§ 15. 

Höstprogrammet. 

Vi får inte höstprogrammet färdigt i tid för att utnyttja möjligheten till samutskick med Sveriges 
Natur. Ny deadline för komplettering av höstprogrammet blir då den 15 maj. 

§ 16. 

Kommande möten. 

Måndagen den 10 juni kl. 18.15 på Studiefrämjandet. Anders Johansson skaffar pålägg och Barbro 
bakar bullar. 

Torsdagen den 8 augusti kl.18.15 hos Karin i Arkelstorp. Karin skaffar både pålägg och bröd. 

 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 



14 
 

 

Tillägg till ovanstående protokoll 2019-05-06: 

Beträffande § 12, Klimataktiviteter: Efter det att ovanstående protokoll skrevs, har Rune funnit det 
klokare att låta en utomstående person, Marit Oscarsson, söka tillstånd för demonstrationen den 24 
maj. 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2019-06-10 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

 

§ 17. 

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

§ 18. 

Protokollet för föregående styrelsemöte den 2 maj godkändes och justerades. 

§ 19. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Påtalades att kretsbrev och veckobrev bör vara lästa innan styrelsemötena. 

§ 20. 

Rapporter. 

1. Tisdagen den 7 maj. Floravandring vid Kjugekull. 26 personer deltog. Exkursionen leddes av 
Kenth Ljungberg med stöd av medlemmar av kretsens floravårdsgrupp. Vädret var svalt med 
enstaka regnskurar. Många växtarter noterades. En sällsynthet var stor jungfrukam. 

2. Fredagen – söndagen den 10 – 12 maj. Naturskyddsföreningens rikskonferens i Kristianstad. 
3. Torsdagen den 16 maj. Lunchvandring till träden på ”badhustomten”. Karin ledde tre 

personer på platsen där Kristianstads nya badhus är tänkt att byggas. Området hade karaktär 
av en förvuxen park. Spår av en dansbana och en simbassäng kunde ses. 

4. Onsdagen den 22 maj. Floravandring vid Barnakälla. Exkursionen leddes av Barbro Ahlner 
och Kjell-Arne Olsson. 39 personer deltog. Det stora antalet deltagare gjorde att vår 
högtalarväst hade behövts. Vädret var svalt men inget regn kom. Barbro berättade om 
området och dess historia, Kjell-Arne visade på växter. 

5. Torsdagen den 23 maj. Lunchvandring på Nya Kyrkogården i Kristianstad. Sex personer kom 
till Karins vandring. En del av kyrkogården är avsedd för muslimska begravningar. En 
deltagare berättade att almar hade ersatts av lindar p.g.a. almsjukan. 

6. Torsdagen den 23 maj. Skräbeåns vattenråds årsstämma. Barbro representerade kretsen 
där. 

7. Lördagen den 25 maj. Guidad trädvandring i Kristianstad. Som en programpunkt inom 
Kulturnatten i Kristianstad ledde Karin en vandring i Tivoliparken där hon berättade om 
Tivoliparkens historia och träd och buskar. 35 personer deltog.  

8. Tisdagen den 28 maj. Österlens vattenråds årsstämma. Kenth representerade kretsen där 
och var dessutom stämmans sekreterare. 

9. Torsdagen den 30 maj. Kristi Himmelsfärdsdag i Tivoliparken. Karin ledde 21 personer på en 
vandring i Tivoliparken. 

10. Måndagen den 3 juni. Floravandring vi d Gyetorp. 41 personer deltog. Kvällen var ljum och 
mulen, åskan var ganska nära, men inget regn kom på deltagarna. Kjell-Arne Olsson visade 
många växtarter, t.ex. den sällsynta trubbstarren, flera orkidéarter, klasefibbla, smörboll, 
majviva och svinrot. 

11. Onsdagen den 5 juni. Naturnatt vid Torsebro krutbruk. Exkursionen leddes av Gösta Peper. 
17 personer deltog. Först gick man upp mot Gummastorpasjön, och på den vandringen 
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observerades många växter och fåglar bl.a. enkelbeckasin. Efter fikapausen på 
parkeringsplatsen fortsatte man med fladdermusspaning i skogen med hjälp av 
fladdermusdetektor och surfplatta som visade audiogram på fladdermössens läten. Sex 
fladdermusarter observerades. 

12. Lördagen den 8 juni. Storkdag i Viby.  Antalet besökare var kanske något mindre än vanligt, 
kanske beroende på vädret. Precis innan evenemanget började utbröt ett ganska kraftigt 
åskregn, så man fick börja med att skula i en försäljningslokal. Snart upphörde åskan och 
regnet och Petter Albinsson kunde åka upp med skyliften för att hämta ner två storkungar 
som ringmärktes. I ett av de tre storkbona hade alla ungarna dött, antagligen på grund av 
det våta och kalla vädret i maj. 

§ 21. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Inga remisser har inkommit. 
2. Christer Neideman har skrivit kretsens yttrande över Kristianstads kommuns Kust- och 

havsplan. 
3. Floravårdsgruppen har ambitionen att träffas varje tisdag. 
4. Handla miljövänligt-gruppen planerar att ha en aktivitet på Black Friday som går ut på att 

byta julsaker. 
5. Studiecirkeln Klimatverkstad, där vi är representerade: Man tänker överlämna en skrivelse 

till kommunen, där kommunen föreslås utlysa nödläge p.g.a. hotet mot Jordens klimat. 
Detta skulle ske på torsdag. Vi beslöt ställa oss bakom denna skrivelse.  En demonstration 
som var tänkt att genomföras fredagen den 24 maj fick inte tillstånd. Istället hölls ett möte i 
stadskärnan av privatpersoner som yttrade sig på eget bevåg för att uppmärksamma den 
globala klimatstrejkdagen. Naturskyddsföreningen var alltså inte arrangör av detta. 

§ 22. 

Styrelsen diskuterade kretsens problem med medlemsrekrytering, framför allt rekrytering av 
styrelseledamöter. 

§ 23. 

Kommande evenemang. 

1. Onsdagen den 19 juni. Besök i Dans Hage: Ledaren vill att vi som betalning sätter in en 
summa på ett konto för ett visst ideellt ändamål. Styrelsen beslöt att anslå 500 kronor för 
detta. 

2. Söndagen den 25 augusti. Trädgårdens dag: Kretsen avser att där informera om 
trädgårdsväxter som gynnar pollinerande insekter. 

3. Framtidsveckan: Vi bör visa oss på Lilla Torg. 

§ 24. 

Ekonomi. 

1. Den summa som Olle Wennberg fick som miljöpris, och som han avstod ifrån, sätter vi in på 
vår naturvårdsfonds konto. 

2. Karin beställer informationsmaterialet Naturfalken till kretsen. 1000 kronor anslås till detta. 

§ 25. 

Kommande möten. 
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Torsdagen den 8 augusti kl. 18.15 hos Karin i Arkelstorp, eller hellre kl. 17.45 om det inte försvårar 
för någon styrelseledamot att delta. Karin skaffar både pålägg och bröd. 

Justeras: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2019-08-08 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla hos Karin Bergendal i Arkelstorp. 

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

 

§ 26. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 20.15 och avbrott för fika 
skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 27. 

Till tillfällig mötessekreterare valdes Christer Neideman, eftersom Anders S hade datorproblem. 

§ 28. 

Föregående mötesprotokoll från 10 juni godkändes och justerades. 

§ 29. 

Diskuterades ändringar efter att Kenth Ljungberg blivit sjuk. Ny ledamot i Österlens Vattenråd 
behövs, Rune frågar om Martin Stoltze är intresserad. Christer blir kontaktperson på Kjugekull den 
11 augusti, Karin är med på bokbordet den 7 september. Agnetha blir kontakt med Studiefrämjandet 
och Floravårdsgruppen. Kenth skulle också få en (ny) plats i Rinkabyrådet, Christer frågar Ulla 
Berglund och Anders Johansson. 

§ 30. 

Inga kretsbrev och veckobrev just nu. 

§ 31   Rapporter:  

De vilda blommornas dag vid Lyngsjön 16 juni: 7 personer samt ledaren Anders Johansson 
undersökte den rika floran på både våta och torra marker runt Lyngsjön. 

De vilda blommornas dag vid Bjerstedts korra i Bromölla: Barbro Ahlner ledde 25 personer på 
vandringen till korran och berättade om floran och landskapets utveckling. 

De vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus: Kjell-Arne Olsson guidade ett 50-tal personer på det 
detta år ovanligt frodiga golfbaneområdet. Bland annat besöktes ”Kjell-Arnes håla” där sandstäpp 
transplanterats från exploaterad mark inne i Åhus. 

Besök i Dans hage 19 juni: Dan Berg visade och berättade för 13 deltagare om hur han planterat 280 
olika träd och buskar varav 230 överlevt. 

Floravandring vid Kumlan 27 juni: Kjell-Arne Olsson och UIla Berglund guidade 23 personer i det 
vackra, sandiga landskapet som rymmer ovanligt mycket av den sällsynta sandstäppsvegetationen. 

Floravandring vid Åhus 8 juli: Kjell-Arne Olsson guidade 10 personer på de blomrika trädesmarkerna i 
Åhus. 

Floravandring vid Dunderbäcken 23 juli: Ett fyrtiotal besökare mötte upp varav en del kom från STF. 
Kjell-Arne Olsson guidade med assistans av Ulla Berglund. Området är präglat av kalk och ytligt 
grundvatten vilket ger en rik flora.  
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Floravandring på Härlövs ängar 7 augusti: Kjell-Arne Olsson guidade 18 personer och visade olika 

ruderatväxter som växer på den gamla soptippen. 

Ängens dag vid Siesjön 4 augusti ställdes in av Sölvesborgskretsen. 

§ 32. Aktuellt från grupper: 

Remisser: En remiss om stenbrottet vid Bjärlöv har besvarats av Anders J  

Handla Miljövänligt: Upptaktsmötet inför Miljövänliga veckan i Skåne hålls i Kristianstad. 

Rune berättade om klimatcirkeln och om Framtidsveckan 

§ 33.  Kommande evenemang: 

Trädgårdens dag 25/8 Karin, Barbro och Ulrika Tollgren planerar. 

Skördefest i Tivoli 31/8  Karin leder trädvandring kl 14-14.45 

Bokbord 7/9  Barbro och Karin bemannar. 

Geologins dag 15/9  Karin har kontakt med exkursionsledaren 

Nytt i Framtidsveckan: Hållbarhetstorg på Lilla torg lördag 14/9 kl 11-14 och föredrag om klimatet av 

Markku Rummukainen kl 17 

§ 34. Ekonomi: 

Beslöts att tacka ja till erbjudande om samarrangemang av föredrag av Urban Emanuelsson med 

Fågelklubben. Vår kostnad : 700:- 

Diskuterades inköp av banderoll / duk , men beslöts att det räcker med vad vi har. 

Inköp till höstens Handla Miljövänligt vecka: Beslöts att Handla Miljövänligt-gruppen får använda 

upp till 500 kr för inköp. Redovisas med kvitto som vanligt. 

Diskuterades förslag till användning av vår naturvårdsfond, föreslogs att vi försöker göra en insats för 

att motverka igenväxningen i Gyetorp. Rune kolla med kommunekologen och Länsstyrelsen om vad 

som är möjligt. 

§ 35. Hemsidan och Facebook. 

Facebookgruppen har nu 244 medlemmar.  Barbro uppmanar styrelsen att vara aktiva och gärna 

gilla olika inlägg, så att de sprids effektivare. 

§ 36. Övriga frågor: 

Vi bör hälsa nya medlemmar välkomna. Rune, Mikael och Barbro träffas en timme innan 

septembermötet för att planera detta. 
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§ 37. 

Höstens möten: 

Nästa möte är måndag 9 september kl 18.15 på Studiefrämjandet. Barbro tar både bullar och pålägg. 

Nästa igen är tisdag 8 oktober kl 18 15 hos Mikael i Vittskövle. Mikael fixar både bullar och pålägg. 

Ytterligare nästa är onsdag 13 november kl 18.15. på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och 

Anders S fixar pålägg. Dessutom planeras ett programmöte i början av december. 

 

Justeras:      Vid protokollet 

 

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

Ordförande      Mötessekreterare 

 

 

PS 

Efter mötet kom Mikael på att han inte var hemma den 8 oktober så detta möte måste också hållas 

på Studiefrämjandet och ersättare måste väljas för bullar och pålägg. 
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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2019-09-09 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Mikael Ulvholt. 

§ 37. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 20.15 och avbrott för fika 
skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 38. 

Protokollet från föregående styrelsemöte från den 8 augusti godkändes och justerades. 

§ 39. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 40. 

Rapporter. 

1. Söndagen den 11 augusti. Vandring med kamera på Kjugekull. Aktiviteten leddes av Kristian 
Gärdsborn. Tre personer kom för att få tips om naturfotografering. 

2. Måndagen den 12 augusti. Vi ploggar! Aktiviteten leddes av Rune och Colette Coumans. En 
person kom för att delta i skräpplockning längs en väg med utgångspunkt från Biltemas 
parkering. 

3. Söndagen den 25 augusti. Trädgårdens dag i Bäckaskogs slottspark. Karin, Barbro och Ulrika 
Tollgren bemannade ett partytält för att informera om trädgårdsväxter som gör trädgården 
gynnsam för pollinerande insekter. Man hade också en tävling för besökare som ville testa 
sina kunskaper. 

4.  Lördagen den 7 september. Bokbord på bokfestivalen i Kristianstad. Barbro bemannade vårt 
bokbord och sålde böcker, vilket inbringade 841 kronor, som Barbro har satt in på ett av 
kretsens bankkonton. 

§ 41. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Bromölla kommun vill sälja en grönremsa till ett företag, som förväntas hålla området mer 
”vårdat”. Barbro och Anders Johansson åtar sig att skriva ett remissvar angående detta. 

2. Floravårdsgruppen har haft flera exkursioner som letts av Kjell-Arne Olsson. 
3. Handla miljövänligt-gruppen har nu fem aktiva, varav två är unga kretsmedlemmar. 
4. Klimatverkstaden är en studiecirkel som haft flera möten. Den har skickat inbjudan till andra 

föreningar. Ett mål är att få kommunen att utlysa klimatnödläge. 

§ 42. 

Bemötande av nya medlemmar. Hemsidan och Facebook. 

Barbro, Rune och Mikael föreslog följande: 

Barbro skickar välkomstbrev och bifogar aktuellt terminsprogram till personer som blivit 
kretsmedlemmar fr.o.m. 1 januari. I brevet ställs frågor till den nya medlemmen, som Mikael tar 
fram.  
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Efter någon tid ringer Barbro, Mikael eller Rune upp den nya medlemmen för att få svar på frågorna 
som ställdes i brevet. 

Styrelsen antog Barbros, Mikaels och Runes förslag. 

Styrelseledamöters aktiviteter på Facebook diskuterades. T.ex. nämndes att det är bra att ”gilla” 
relevanta inlägg. 

§ 43. 

Kommande evenemang. 

Framtidsveckan:  

1. Hållbarhetstorg: Karin tar hand om strandflaggan och ordnar 100 kortprogram att dela ut. 
2. Flygfritt år och tågsemester: Karin sätter ut strandflaggan. 
3. Workshop om klimatkänslor: Karin ställer strandflaggan i vestibulen. 
4. Christer tar emot Markku Rummukainen när han kommer med tåget. 

§ 44. 

Ekonomi. 

1. Olle Wennberg har skänkt sitt miljöpris på 10 000 kronor till kretsen, men kommunen har 
hittills inte kunnat betala ut pengarna till oss. 

2. Anders Johansson efterlyser en räkning för Karins deltagande i riksmötet hos Agnetha 
Björklund. 

3. Styrelsen beviljade 500 kronor för material till bioblitzen. Det krävs dock precisering. 

§ 45. 

Övriga frågor. 

Kjell- Arne Olsson åtar sig att vara kretsens representant i Rinkabyrådet efter Kenth Ljungberg. 

§ 46. 

Kommande möten. 

Tisdagen den 8 oktober kl.18.15 på Studiefrämjandet. Christer ordnar pålägg och Barbro bakar 
bullar. 

Onsdagen den 13 november kl. 18.15 på Studiefrämjandet. Anders ordnar pålägg och Barbro bakar 
bullar. 

Torsdagen den 28 november kl.18.15 på Studiefrämjandet. Programmöte. Barbro ordnar pålägg och 
bakar bullar.  

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2019-10-08 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla på studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Agnetha Björklund, Anders Johansson, Christer Neideman, Anders 

Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 47. 

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

skulle göras ca. kl. 19.00. 

§ 48. 

 Protokollet från föregående styrelsemöte från den 9 september godkändes och justerades. 

§ 49. 

Kretsbrev och veckobrev.  

Kommenterades inte. 

§ 50. 

Rapporter. 

1. Framtidsveckan. 

Lördagen den 14 september. Magnus Lund intervjuades av Rune. Flygfritt år och tågsemester: 19 – 

22 personer kom. Föredrag av klimatforskaren Markku Rummukainen: Ca 30 personer. 

Söndagen den 15 september. Workshop om klimatkänslor: Fyra personer kom. 

Måndagen den 16 september. Klimatläget i Kristianstad: 13 personer kom. 

2. Söndagen den 15 september. Geologins dag – Vulkaner. Exkursionen leddes av geolog Emma 

Rehnström. Ca 11 personer kom, de flesta från sydvästra Skåne. 

3. Söndagen den 22 september. Svampexkursion i Bromöllatrakten: Utflykten leddes av Jan 

Åke Lönqvist. 32 personer kom. 

4. Miljövänliga veckan. 

5. Lördagen den 28 september. Ca 11 personer gjorde bivaxdukar. Man började göra en lista 

över ställen som sålde begagnade kläder och reparerade saker. 

§ 51. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. En remiss om ökning av svinproduktionen på Vista gård. Anders Johansson skriver remissvar. 

2. E22 vid Eko byggs ut till motorväg. Alternativ 1, som innebär att befintlig väg görs om till 

motorväg, förordas av oss. 

3. Agnetha redogjorde kort för vad Floravårdsgruppen planerar för den närmaste tiden. Rune 

föreslog att floravårdsgruppen kommer med synpunkter på skötseln av områden, som vi kan 

uppmana kommun/trafikverk etc att sköta om . 

4. Klimatverkstad. Christer och Rune bestämmer tid för Klimatverkstadens nästa möte. 

§ 52. 

Hemsidan och Facebook. Bemötande av nya medlemmar. 
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Barbro är nöjd med styrelsens aktivitet på Facebook, men påpekar att aktivitetsrapporterna till 

hemsidan ska skrivas i tid. 

Mikael Ulvholt har åtagit sig att formulera ett välkomstbrev till nya medlemmar.  

§ 53. 

Kommande evenemang. 

1. Christer och Barbro informerar om Urban Emanuelssons föredrag på kretsens hemsida och 

Facebooksida. 

2. Biosfärkonferensen den 18 november. Kretsen betalar avgiften för styrelseledamöter som 

anmäler sig som representanter för kretsen. 

3. Rune formulerar en inbjudan till alla medlemmar till programmötet, som kommer på vår 

hemsida och Facebooksida. 

§ 54. 

Ekonomi. 

Vår ekonomi är god. Mer sades inte. 

§ 55. 

Övriga frågor. 

Bromölla kommun frågar om vi är intresserade av att medverka på ett ”föreningstorg” för 

integration. Föreningen finner det intressant, men att det troligt att det inte blir av pga brist på ideell 

kraft i Bromölla. Barbro är i kontakt med Bromölla kommun 

Anders Johanssons förslag till aktivitetsblankett diskuterades. 

§ 56. 

Kommande möten. 

Onsdagen den 13 november kl. 18.15 på Studiefrämjandet. Anders ordnar pålägg och Barbro bakar 

kakor. 

Torsdagen den 28 november kl. 18.15 på Studiefrämjandet. Programmöte. Barbro ordnar pålägg och 

bakar bullar. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare  
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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2019-11-13 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Anders Johansson, Christer 

Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Mikael Ulvholt. 

§ 57. 

 Dagordningen godkändes.  Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 20.15 och avbrott för fika 

skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 58. 

Protokollet från föregående styrelsemöte från den 8 oktober godkändes och justerades. 

Välkomstbrevet till nya medlemmar godkändes. 

§ 59. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Varningen för bedrägeri mot kretsstyrelser uppmärksammades. 

§ 60. 

Rapporter. 

1. Torsdagen den 10 oktober. Lunchvandringen i Tivoliparken fick Karin ställa in p.g.a. sjukdom. 

2. Söndagen den 13 oktober. Bioblitz/Mossornas dag – artinventering vid Blåherremölla. Ca 15 

experter hjälptes åt med att hitta arter, och man lyckades hitta inte mindre än ca 550 arter. 

Fr.a. fann man intressanta svamparter, t.ex. 5 arter jordstjärnor, och 100 mossarter, varav 

endast 8 var rapporterade sedan tidigare. Ulf Gärdenfors och Rune skriver ett 

pressmeddelande om bioblitzen. 

3. Söndagen den 27 oktober. Våtmarker på Ryssberget med Stefan Gabrielsson. 21 personer 

deltog och tittade på sex av de tio våtmarker som Trolle Ljungby AB anlagt under året. Syftet 

med dessa är att öka den biologiska mångfalden och förhoppningsvis också minska 

brunfärgningen av avrinningsområdets vatten. 

4. Tisdagen den 5 november. Föredrag om Svalbard av Måns Sjöberg. Fem personer kom för 

att lyssna. 

5. Torsdagen den 17 oktober. Christer rapporterade från en informationsaktivitet om muddring 

av Arkelstorpsviken som innefattade ett studiebesök i Kalmar, där man genomfört muddring 

md liknande syfte. 

6. Onsdagen den 6 november. Möte om predatorkontroll på naturumet. Ca 50 personer deltog. 

De flesta var jägare. Projektet drivs av Länsstyrelsen och Vattenriket för att minska 

predationen på vadarnas ägg och ungar i Kristianstads Vattenrike. Man ska starta 

verksamheten i vår och man börjar i områdena Isternäset, Näsby fält, Håslövs  ängar och 

Hovby ängar. 

§ 61. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Anders Johansson har skrivit vårt svar på remisserna om ökningen av svinproduktionen på 

Vista gård och utbyggnaden av väg E22 till motorväg vid Eko. 
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2. Från Floravårdsgruppen rapporterades att studierna om kärlkryptogamer var klara och att 

det behövs bättre bevakning av värdefulla lokaler i Bromölla kommun. 

3. Handla miljövänligt-gruppen tänker agera mot Black Friday. Onsdagen den 20 november 

deltar man på biblioteket i Degeberga med att ge tips om miljövänliga julklappar.  Man har 

gjort en lista över företagare i trakten som kan reparera saker. Den listan kommer att 

publiceras på kommunens hemsida. 

4. Klimatverkstaden: Kretsen, FN-föreningen och Röda Korset hjälps åt att förmå kommunen 

att utlysa klimatnödläge. Fridays For Future planerar att hålla en klimatdemonstration på 

Black Friday, d.v.s. den 29 november. 

§ 62. 

Hemsidan och Facebook. Bemötande av nya medlemmar. 

Konstaterades att vår Facebooksida fungerar bra. 

Styrelsen godkände förslaget till välkomstbrev till nya medlemmar, och beslöt att låta 

Studiefrämjandet trycka det åt oss. 

Barbro, Mikael och Rune kontaktar nya medlemmar per telefon. 

§ 63. 

Kommande evenemang. 

Programmötet torsdagen den 28 november, dit alla medlemmar ska inbjudas, börjar kl. 18.00 i 

stället för kl. 18.15. 

§ 64. 

Ekonomi. 

Pengarna som Olle Wennberg har skänkt till kretsen finns på vårt transaktionskonto, men kommer 

att överföras till Naturvårdsfonden. 

Det diskuterades användning av Naturvårdsfondens medel och möjligheten att få LONA-bidrag till 

projekt. Det föreslogs att vi i vårprogrammet skulle ha en programpunkt, där kretsens medlemmar 

kan ge förslag till projekt, som bekostas av Naturvårdsfonden. 

§ 65. 

Övriga frågor. 

Michael Dahlman är vår representant i arbetsgruppen för Framtidsveckan. 

§ 66. 

Kommande möten. 

Hann ej diskuteras. 

Justeras:    Vid protokollet 

 

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

Ordförande    Sekreterare 


