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Protokoll fört vid styrelsemöte onsdag 2020-01-15 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

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

Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, samt, från valberedningen, John Nordkvist. 

§ 67. 

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

skulle göras ca kl. 19.00. 

§ 68. 

Protokollet från föregående styrelsemöte från den 13 november godkändes och justerades. 

§ 69. 

John vädjade om förslag till valberedningen på personer som kan tänkas vilja arbeta i kretsens 

styrelse. Några sådana nämndes också. 

§ 70. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 71. 

Rapporter. 

1. Onsdagen den 20 november. Föredrag om markanvändningens betydelse för flora och fauna 

på naturum Vattenriket. Inför ca 35 åhörare talade Urban Emanuelsson om 

markanvändningens påverkan på flora och fauna. Det moderna jordbruket är oerhört 

produktivt, men ger ett artfattigt landskap. 

2. Söndagen den 24 november. Vinterpromenad i glömda miljöer. Ställdes in p.g.a. ett stort 

idrottsevenemang på platsen. 

3. Söndagen den 1 december. I stället för den planerade aktiviteten ”INTE Black Friday”, som 

skulle ägt rum på fredagen, fick genom Beata Svenssons försorg Handla Miljövänligt-gruppen 

möjlighet att i Hälsoträdgården hålla en aktivitet, där besökare kunde byta julprylar. Detta 

nyttjades av kanske tio personer. 

4. Torsdagen den 26 december. Annandag jul-promenad på Linnérundan. Ca 40 personer 

deltog under Christers och Evert Valfridssons ledning. 41 fågelarter och 12 arter blommande 

växter observerades, t.ex. kungsfiskare, havsörn och sidensvansar bland fåglarna, och 

renfana, tusensköna och vitplister bland de blommande växterna.  

5. Verksamhetsberättelsen. Sammanställandet av verksamhetsberättelsen har övertagits av 

Anders Sigfridsson efter Christer. Första och andra sidan är klar, likaså ”Föredrag, 

exkursioner m.m.”, fast där saknas vissa aktivitetsrapporter. För resterande delar av 

verksamhetsberättelsen ansvarar för 

1. Medlemsstatistik: Rune. 

2. Ekonomi: Anders Johansson. 

3. Naturvård: Christer. 

4. Internet: Anders Sigfridsson, efter att ha konsulterat Barbro. 

5. Handla Miljövänligt: Karin. 

6. Studiefrämjandet: Agnetha och Christer. 
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7. Samråd, remisser m.m.: Anders Johansson. 

8. Styrelsemöten: Rune. 

9. Länsförbund och riksförening: Rune och Karin. 

Texten till ovan nämnda delar av verksamhetsberättelsen, utom Medlemsstatistik och Ekonomi ska 

vara mejlade till Anders Sigfridsson senast den 10 februari.  

§ 72. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Kommunens översiktsplanering för centralorten är ute på remiss. Anders Johansson 

sammanställer synpunkter. 

2. Floravårdgruppen planerar att ha sju möten under våren. 

3. Handla miljövänligt-gruppen vill bli bättre på presskontakter. I övrigt är man nöjd med sin 

verksamhet med 6 möten under hösten och upp till 6 deltagare. 

4. Klimatverkstaden hade sju möten förra året. Senaste tiden har det varit inaktivt men 18 feb 

blir det öppet möte igen då den mötesformen drog folk under framtidsveckan. 

§ 73. 

PR och medlemsstrategi. 

1. Barbro tar gärna emot synpunkter på hemsidan. Facebookgruppen har blivit mera aktiv med 

flera som kommenterar och lägger upp saker. 

2. Den nu utbredda oviljan att besvara telefonsamtal från okända gör det svårt för oss att få 

kontakt med nyblivna medlemmar i syftet att informera dem och få dem att känna sig 

välkomna. Vi försöker ett tag till med att ringa och posta välkomstbrev 

3. Karin redogjorde för Naturfalken, som hade genomförts på Trädgårdens dag. 

§ 74. 

Kommande evenemang. 

1. Tisdagen den 18 februari har Klimatverkstaden ett möte öppet för allmänheten. 

2. Lördagen den 18 april är det länsstämma i Örkelljunga. Där kommer att beslutas om 

huruvida kretsrådet ska avskaffas. Karin skickar Margit Anderbergs frågeunderlag till 

kretsarna, som vi tydligen inte har fått eller har försvunnit i mailsystemet. 

§ 75. 

Ekonomi. 

1. Olles Miljöprispengar har tacksamt anlänt till naturvårdsfondens konto 

2. Troligen får vi ett överskott för det gångna året på runt 10.000 kr.  

3. Styrelsen beslöt att kretsen ska betala sin del av kostnaden, 1000 kronor, till Vattenrikets 

Vänner för Urban Emanuelssons föredrag den 20 november. 

§ 76. 

Övriga frågor. 

Ledare av kretsens aktiviteter bör få någon symbolisk gåva av kretsen genom kontaktpersonens 

försorg (ex en burk honung, ekologisk choklad, en bok). 
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§ 77. 

Kommande möten. 

Tisdagen den 25 februari kl. 18.15 på Studiefrämjandet. Barbro bakar bullar och Karin ordnar pålägg. 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte tisdag 2020-02-25 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 

Bromölla på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

Närvarande: Karin Bergendal (dagens mötesordförande), Anders Johansson, Christer Neideman, 

Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen, Mikael Ulvholt. 

§ 78. Till mötesordförande utsågs Karin. 

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

fika skulle göras mellan dagordningens punkter ”Aktuellt från grupper” och ”PR och 

medlemsstrategi”. 

§ 80. Protokollet från föregående styrelsemöte från den 15 januari godkände och justerades. 

Kontaktandet av nya medlemmar diskuterades. 

§ 81. Kretsbrev och veckobrev. 

Karin kontrollerar med rikskansliet om alla i styrelsen får kretsbrev. 

§ 82. Rapporter. 

1. Söndagen den 19 januari. Örndag i Tosteberga hamn. Minst 250 personer besökte 

evenemanget. Vädret var milt och så småningom soligt. Nils Waldemarsson från 

fågelklubben och Christer berättade om örnarnas situation och arbetet med att skydda 

dem. 10 - 12 havsörnar sågs, de flesta unga. 

2. Söndagen den 26 januari. Örnbuss till Tosteberga. 26 personer åkte till Tosteberga hamn för 

att titta på och få veta mer om örnar. Evert Valfridsson och Christer guidade. Man gjorde 

också ett besök på Landön. Som mest sågs sex havsörnar samtidigt. 

3. Tisdagen den 18 februari. Konkret lokalt klimatarbete – öppen workshop. Klimatverkstaden 

bjöd in allmänheten till workshop om klimatsatsningar i Kristianstad och Bromölla. Tio 

personer deltog. 

4. Tisdagen den 28 januari. Gås- och trangruppsmöte. Nils Waldemarsson redogjorde för 

fågelklubbens gåsräkningar. Tranmatningen vid Pulken har fungerat bra, men parkeringen 

för besökande där räcker inte till, så man planerar att sätta in bussar från Åhus till Pulken för 

att minska behovet av parkeringsplatser vid Pulken.  

5. Möte för Helgeåns vattenråd.  Sekreterarskapet för vattenrådet flyttas från Osby till 

Kristianstad, där Ulrika Hedlund och Andreas Jezek delar på sekreterartjänsten. Hässleholms 

kommun vill lämna vattenrådet. 

§ 83.  Aktuellt från kretsens arbetsgrupper.  

1. Kristianstads ”Ändrad översiktsplanering” diskuterades. Remissvar ska levereras senast den 

9 mars. Remissen om sandtäkt är besvarad. Samråd om ny dricksvattentäkt söder om Gärds 

Köpinge ska äga rum. 

2. Floravårdsgruppen har ca tio medlemmar som för närvarande fördjupar sig i nejlikväxter. 

3. Handla miljövänligt- gruppen har inför klädbytardagen fått visning i Rådhus Skåne av Beata 

Svensson. Materiel från rikskansliet har beställts. 

4. Klimatverkstaden ska träffas några gånger till. 

§ 84. PR och medlemsstrategi. 

AnnaMaja Lindblom har fått inloggning till ”Handla miljövänligt” på kretsens hemsida. 
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§ 85.  Kommande evenemang. 

Årsmötet:  

Verksamhetsberättelsen är färdig och 20 exemplar är utskrivna av Studiefrämjandet. 

Verksamhetsplanen skrivs av Christer. Det bestämdes att skrivningen om Natursnokar ska vara kvar.  

Bokslutet för 2019 och budgeten för 2020 skrivs av Anders Johansson. 

Studiefrämjandet ombeds skriva ut 20 exemplar av vardera verksamhetsplan, bokslut och budget till 

årsmötet. 

Mötet beslöt att föreslå årsmötet en stadgeändring innebärande att senaste datum för 

motionsinlämning till årsmötet flyttas från den 10 till den 20 februari. 

Flera styrelseledamöter infinner sig den 11 mars kl. 18.30 på Studiefrämjandet för att möblera till 

årsmötet. 

Karin skaffar blombuketter för att dela ut till dem som ska avtackas på årsmötet. 

Barbro Ahlner gör tårta till årsmötet. Mikael meddelar Barbro detta. 

Christer inleder årsmötet med sitt föredrag. 

§ 86.  Övriga frågor. 

Valberedningen bör utökas till tre ledamöter. Kenth Ljungberg är villig att gå med i valberedningen, 

om detta kan ordnas. Anita Nilsson vill lämna valberedningen och gå med i styrelsen i stället. Det 

strider dock mot föreningens stadgar att gå direkt från valberedning till styrelse, så detta måste 

Anita informeras om. Karin ska kontakta en som tros passa att vara med i valberedningen. 

§ 87. Kommande möten. 

Konstituerande möte hålls tisdagen den 17 mars kl. 18.15. Barbro eller Christer skaffar bullar och 

Christer skaffar pålägg. 

 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Mötesordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid ordinarie kretsstämma för Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla 
(org.nr. 83 82 01-4119) onsdag 2020-03-11 på Studiefrämjandet, Kristianstad. 

 

§ 1. 

Kretsens ordförande Rune Stenholm Jakobsen hälsade medlemmarna välkomna och förklarade 
årsmötet öppnat. 

 

§ 2. Val av sammanträdesfunktionärer. 

Kretsstämman valde Bengt-Åke Bogren till ordförande och Anders Sigfridsson till sekreterare för 
mötet. 

 

§ 3. Val av protokolljusterare. 

Kretsstämman valde Aina Bjerstedt och Kaj Ojanne att justera mötets protokoll. 

 

§ 4. Stämmans behöriga utlysande. 

Rune Stenholm Jakobsen meddelade att kallelse till kretsstämman ingick i programmet som 
levererades tillsammans med februarinumret av Sveriges Natur. Kretsstämman godkände det sätt på 
vilket kallelse skett. 

 

§ 5. Styrelsens årsberättelse. 

Styrelsens årsberättelse fanns tillgänglig i lokalen för kretsstämman. Dessutom redogjorde några 
styrelseledamöter för aktiviteter som de haft ansvar för. 

Bilaga 1. Årsberättelse för 2019. 

 

§ 6. Ekonomi. 

Kassör Anders Johansson redogjorde för det ekonomiska resultatet för år 2019. Kretsstämman 
godkände den ekonomiska redovisningen. Mötesdeltagarna visade sin uppskattning för Olle 
Wennbergs gåva på 10 000 kronor med en applåd. 

Bilaga 2. Resultaträkning och balansräkning. 

 

§ 7. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet.  

Mötesordförande Bengt-Åke Bogren läste upp revisorernas berättelse. Kretsstämman beslöt att med 
instämmande i revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Bilaga 3. Revisorernas berättelse. 

 

§ 8. Budget för år 2020. 
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Anders Johansson redogjorde för styrelsens förslag till budget för år 2020. Kretsstämman beslöt att 
budgeten skulle revideras för att medge inköp av dator till kassören, men i övrigt antogs styrelsens 
förslag till budget. 

Bilaga 4. Budget för år 2020. 

 

§ 9. Verksamhetsplan för år 2020. 

Christer Neideman kommenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2020. Kretsstämman 
antog styrelsens förslag till verksamhetsplan. 

Bilaga. 5. Verksamhetsplan för år 2020. 

 

§ 10. Val av ordförande. 

På förslag av valberedningen omvaldes Rune Stenholm Jakobsen till ordförande och firmatecknare 
för år 2020. 

 

§ 11. Val av kassör. 

På förslag av valberedningen omvaldes Anders Johansson till kassör och firmatecknare för år 2020. 

 

§ 12. Fastställande av antalet övriga ledamöter i styrelsen. 

På förslag av valberedningen fastställdes antalet övriga ledamöter till sex. 

 

§ 13. Val av övriga styrelseledamöter. 

I tur att avgå är Karin Bergendal, Agnetha Björklund, Kenth Ljungberg och Mikael Ulvholt. Agnetha 
Björklund, Kenth Ljungberg och Mikael Ulvholt har undanbett sig omval. 

Kretsstämman beslöt att på valberedningens förslag omvälja Karin Bergendal för år 2020 – 2021, 
samt att nyvälja AnnaMaja Lindblom och Dagny Sigurjonsdottir för år 2020 – 2021. 

 

§ 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter för år 2020. 

Kretsstämman beslöt att till ordinarie revisorer omvälja Glenn Nilsson och Bertil Troberg och till 
suppleanter för dessa omvälja Sven Birkedal och nyvälja Agnetha Björklund efter Evert Valfridsson, 
som undanbett sig omval. 

 

§ 15. Val av valberedning för år 2020. 

Kretsstämman beslöt att omvälja Anita Nilsson och John Nordkvist med Anita Nilsson som 
sammankallande, samt att nyvälja Kenth Ljungberg till valberedningen. 

 

§ 16. Motioner. 
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Styrelsen föreslår en stadgeändring innebärande att datumet för senaste motionsinlämning flyttas 
från den 10 februari till den 20 februari p.g.a. att programmet med årsmöteskallelse i fortsättningen 
kommer med tidningen Sveriges Natur först den 7 februari. 

Kretsstämman antog styrelsens förslag till stadgeändring. 

 

§ 17. Övriga ärenden. 

Rune Stenholm Jakobsen uttryckte ett förslag från ett möte om användningen av Naturvårdsfondens 
medel att man i framtiden  skulle använda dem för att bekosta inte bara naturvårdsåtgärder, utan 
också t.ex. informationsinsatser och stöttande av engagemang. Detta har styrelsen att besluta om. 

 

§ 18. Avtackning. 

Karin Bergendal framförde kretsens tack till avgående styrelseledamöterna Agnetha Björklund, 
Kenth Ljungberg och Mikael Ulvholt med blombuketter till dessa (då Agnetha inte var närvarande 
avsåg man att överräcka buketten till henne vid senare tillfälle), samt till närvarande ledamöterna i 
valberedningen Anita Nilsson och John Nordkvist, mötesordföranden Bengt-Åke Bogren och 
sekreteraren Anders Sigfridsson med krukväxter. 

 

§ 19. 

Kretsens ordförande Rune Stenholm Jakobsen förklarade kretsstämman avslutad. 

 

 

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

 Anders Sigfridsson   Rune Stenholm Jakobsen 

 

 

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

Aina Bjerstedt    Kaj Ojanne 
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Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde tisdag 2020-03-17. 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla (organisationsnummer 838201- 

4119). Studiefrämjandet, Kristianstad.  

Närvarande: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Christer Neideman, Rune Stenholm Jakobsen, 

AnnaMaja Lindblom och Dagny Sigurjonsdottir.  

§ 1. Rune Stenholm Jakobsen inleder mötet och går igenom dagordningen.  

§ 2. Föregående protokoll från 2020-02-25 godkändes.  

§ 3. Styrelseledamöterna berättade lite om sina intresseområden angående kretsens 

verksamhet.  

 

§ 4. Val till olika funktioner inom styrelsen.  

Styrelsen beslöt att till  

- vice ordförande utse Dagny Sigurjonsdottir,  

- sekreterare utse Anders Sigfridsson,  

- postmottagare utse Rune Stenholm Jakobsen,  

- kassör utse Anders Johansson,  

- firmatecknare utse Anders Johansson (personnummer) och Rune Stenholm Jakobsen 

(personnummer) var för sig,  

- ansvarig för medlemsregistret utse Rune Stenholm Jakobsen och AnnaMaja 

Lindblom, 

- ombud för länsstämma utse Rune Stenholm Jakobsen, AnnaMaja Lindblom och 

Dagny Sigurjonsdottir,  

- ombud för riksstämma utse AnnaMaja Lindblom,  

- programansvarig utse Christer Neideman som inviger Dagny Sigurjonsdottir i 

processen och  

- remissamordnare utse Anders Johansson.  

Utöver detta önskar AnnaMaja Lindblom och Dagny Sigurjonsdottir att delta i relevanta 

utbildningar för verksamheten Natursnokarna.  

§ 5. Val av kontaktpersoner för grupper inom kretsen.  

Styrelsen beslöt att till kontaktperson för  

- handla miljövänligt-gruppen utse Karin Bergendal och AnnaMaja Lindblom,  

- floravårdsgruppen utse Christer Neideman,  

- remissgruppen utse Anders Johansson,  

- klimatverkstaden utse Rune Stenholm Jakobsen,  

- klimatfika utse Rune Stenholm Jakobsen,  

- spontan aktivitetsgrupp utse Rune Stenholm Jakobsen,  

- Bromöllagruppen utse Barbro Ahlner och 

- skogsgruppen utse Maria Thyr.  

Grodgruppen anses vilande då tillräckligt engagemang för närvarande saknas.  

§ 6. Val av kontaktpersoner för grupper utom kretsen.  
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Styrelsen beslöt att till kontaktperson för  

- Framtidsveckan utse Rune Stenholm Jakobsen,  

- Fair Trade-gruppen utse Karin Bergendal,  

- Biosfärområdet Kristianstad Vattenrike utse Christer Neideman,  

- Klimatrådet utse Rune Stenholm Jakobsen,  

- Referensgrupp för Grågåsförvaltning utse Christer Neideman,  

- Ivösjökommittén utse Christer Neideman och Barbro Ahlner,  

- Vattenrådet för Skräbeån utse Barbro Ahlner  

- Immelnkommittén utse Ulrika Tollgren,  

- Österlens Vattenråd avvara från att ta ett beslut,  

- Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten utse Barbro Ahlner,  

- Vattenråd för Helge å utse Christer Neideman,  

- Stiftelsen Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond utse Barbro Ahlner och Nils 

Waldemansson,  

- Trädgårdsgruppen för Tivoliparken utse Karin Bergendal.  

§ 7. Övriga frågor.  

Rune Stenholm Jakobsen lyfter frågan om kommunikation och styrelsen beslutar att mail ska 

användas som primärt kommunikationssätt och att en sms-grupp ska inrättas där brådskande 

mail uppmärksammas. Sms-gruppen skapar Rune Stenholm Jakobsen.  

Utöver detta meddelar AnnaMaja Lindblom och Dagny Sigurjonsdottir att uteblivet svar vid 

mailkontakt om t.ex. insändare ska räknas som medhåll med majoriteten av inkommande 

svar.  

§ 8. Kommande möten.  

- Onsdag 8/4 kl. 18.15 på Studiefrämjandet.  

Barbro Ahlner bakar bullar och AnnaMaja Lindblom köper in pålägg.  

- Måndag 18/5 kl. 18.15 hemma hos Barbro Ahlner på Branthallavägen 119 i Bromölla.  

 

Justeras:     Vid protokollet:  

 

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

Ordförande     Sekreterare  

 

 

 

 

Styrelsemöte Naturskyddsföreningen Kristianstad & Bromölla 8 april 2020.  
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Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla (organisationsnummer 838201- 

4119). Studiefrämjandet, Kristianstad.  

Närvarande i person: Rune Stenholm Jakobsen och AnnaMaja Lindblom.  

Närvarande per telefon: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Christer Neideman, Dagny 

Sigurjonsdottir, Anders Johansson och Anders Sigfridsson.  

§ 0. Utse mötesordförande och ev. tidhållare  

Rune Stenholm Jakobsen utses till mötesordförande och AnnaMaja Lindblom till sekreterare.  

§ 0.1. Riktlinjer för allas trevnad på möten.  

Riktlinjerna antas.  

§ 1. Godkännande av dagordning – fler övriga ärenden?  

Dagordningen godkänns med följande tillägg  

- Utse kontaktperson på studiefrämjandet  

- Antal ombud till riksstämman  

- Aktivt hopp  

§ 2. Föregående mötesprotokoll (2 st.) – genomgång av tidigare uppdrag - godkännande.  

Personliga målsättningar tas bort från protokollet från 17 mars 2020.  

§ 3. Kretsbrev och veckobrev  

Möteskultur - riktlinjer för allas trevnad 

 Alla hjälps åt 

 Använd en vänlig ton, även vid kritik 

 Låt andra prata färdigt innan du börjar prata 

 Håll dig till ämnet 

 Försök se till att alla får komma till tals 

 Ge konstruktiv kritik 

 Skriv ner sådant som du vill ta upp men som inte passar på det nuvarande mötet 

 Det finns alltid tid för skratt och uppskattning! 
Mötesordförandes roll: 
Håll koll på 

 om vi kan prata fritt eller om handuppräckning behövs, detta kan skifta under mötet. 

 om någon har räckt upp handen 

 att alla har fått möjlighet att säga vad de tycker 

 att vi håller oss till tiden och ämnet 
Mötesordförande kan använda en lätt ljudsignal för att avbryta pågående samtal. Tex att slå lätt 
mot ett glas som inför tal. 

Tidhållares roll 
Ofta kan det vara svårt för mötesordförande att hålla koll på tiden – då kan vi utse en tidhållare för 
mötet. Det finns tider angivit som riktlinje för varje punkt i dagordningen. Tidhållaren håller koll på 
tidsåtgång och ger tecken åt mötesordförande eller hela gruppen om tiden håller på att ta slut för en 
punkt som är långt ifrån avklarad. Mötesordförande är fortfarande den som avgör om vi avslutar.  
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Alla styrelseledamöter har inte fått kretsbrev. Detta löses genom att de själva anmäler sig till 

utskicket.  

§ 4. Rapporter - Exkursioner och andra evenemang.  

Inställda aktiviteter  

- Klädbytardagen, 28 mars  

- Tranbuss till Pulken, 28 mars  

Röjning i Gyetorpskärret 4 april: 7 personer + 2 journalister  

§5. Aktuellt från grupper  

§ 5.1. Remisser – förslag till riktlinjer för remisshantering.  

Riktlinjerna godkänns med tillägget att Anders Johansson sätter en tidsgräns för när svar 

förväntas av styrelsen.  

§ 5.2. Floravårdsgruppen 

Inställd på grund av Covid-19.  

§ 5.3. Handla miljövänligt-gruppen  

Vi inväntar beslut från riksföreningen angående nytt datum för klädbytardagen 2020.  

§ 5.4. Klimatverkstad 

Inställd på grund av Covid-19.  

Kommunen ska bilda klimatråd i samband med klimatnödläge-förslaget. Styrelsen har enligt 

mail enhetligt beslutat att Naturskyddsföreningen ska ansöka om en plats.  

Styrelsen utser Rune Stenholm Jakobsen till representant om plats tilldelas. Christer utses till 

ersättare.  

Rune Stenholm Jakobsen skriver ansökan om plats på klimatrådet.  

§ 5.5. Skogsgruppen 

Inga aktiviteter sedan föregående möte.  

Remiss – Riktlinjer 
Tillvägagångssätt:  

1. Inkommande remiss kommer direkt till remissperson från myndighet eller via vår förenings 
postmottagare 

2. Remissperson mailar ut remissens material till Styrelsen + Remissgruppen (samlat mailtråd)  
3. Inom denna mailtråd med både remissgrupp och styrelse diskuteras remissen. Ointresserade 

styrelsemedlemmar behöver inte göra nått, men kommer alltså få mail. Remisspersonen 
sammanfattar ett förslag till remissyttrande som kommit fram av diskussionerna (förslaget 
kan vara skrivit av annan person).  

4. Remissyttrandeförslaget skickas till styrelsen för beslut  
5. Styrelsen beslutar – ev. via mail/sms  
6. Remisspersonen skickar in styrelsens beslutade yttrande till myndigheten/remissutställaren – 

samt till hemsida-ansvarig för publicering på föreningens hemsida. 
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§ 6. Aktuellt från PR och medlemsstrategi  

§ 6.1. Programbladet 

Vi diskuterar möjligheten att nå ut med mera i programbladet. Det kommer ut numera till alla 

medlemmar (förutom de som har Sveriges Natur digitalt, vilket är få). Det ger oss en bra 

möjlighet att nå ut med mer information.  

Styrelsen diskuterade och frågan bordlägges.  

§ 6.2. Hemsida och Facebook – synpunkter? 

AnnaMaja Lindblom skapar förslag på en Facebook-sida och delar med styrelsen för 

slutgiltigt beslut.  

§ 6.3. Välkomna nya medlemmar – vad är rätt strategi/var lägga energi.  

Utskick av programblad till nya medlemmar ska prioriteras.  

Frågan om strategi bordlägges.  

§ 7. Kommande evenemang  

§ 7.1. Förhållningssätt – när ställa in p.g.a. Covid-19?  

Vi beslutar att hålla beslut om aktiviteter öppna tills omständigheterna begär ett beslut.  

Rune Stenholm Jakobsen tar på sig ansvar för att styra upp programträffen 12 maj 2020.  

§ 7.2. Karin Bergendal samordnar kretsens deltagande i arrangemang trädgårdens dag.  

§ 8. Ekonomi  

§ 8.1. Förslag till riktlinjer för användning av medel i HMV-gruppen.  

Ändring att godkännande i nödfall endast krävs av ordförande.  

§ 9. Övriga frågor  

§ 9.1. Lämna synpunkt om kretsrådets vara eller icke-vara, till länsstämma 18 april.  

Beslutet skjuts upp till nästa möte.  

Riktlinjer för HMV-gruppens ekonomi 
I protokoll 2019-08-08 står det: Inköp till höstens Handla Miljövänligt vecka: Beslöts att Handla 
Miljövänligt-gruppen får använda upp till 500 kr för inköp. Redovisas med kvitto som vanligt. 
Förslag till löpande utrymme att använda medel: Avsikten är att underlätta vid spontana behov av 
mindre inköp inför aktiviteter. 
Handla Miljövänligt-gruppen får, mellan styrelsemöten, på eget avgörande, använda upp till 500 kr för 
inköp om följande följs: 

 Använda medel måste redovisas för styrelsen vid efterföljande styrelsemöte. 

 Det finns ett maxtak på 1500 kr under styrelseåret, för de utgifter i HMV-gruppen som inte 
har styrelsebeslut 

 Vid behov av belopp från 500 kr - 999 kr. måste HMV-gruppen inhämta godkännande från 
kassör och ordförande. 

 Vid behov av belopp över 999 kr, krävs styrelsebeslut. 

 Redovisas med kvitto som vanligt. 
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§ 9.2. Kontaktperson för Studiefrämjandet  

Kontaktpersonen har ansvar för att boka lokal på Studiefrämjandet för aktiviteter.  

Karin Bergendal utses till kontaktperson för Studiefrämjandet.  

§ 9.3. Antal ombud till riksstämman  

Karin Bergendal utses till utbud tillsammans med AnnaMaja Lindblom.  

§ 9.4. Aktivt hopp  

Studiefrämjandet styr upp aktiviteten.  

§ 10. Kommande möten  

Måndag 18/5 kl. 18.15 hemma hos Barbro Ahlner på Branthallavägen 119 i Bromölla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justeras:     Vid protokollet:  

 

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

Ordförande     Sekreterare  
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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2020-05-18 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla. Mötet hölls som telefonmöte. 

Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, Christer Neideman, Anders 
Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 21. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 19.00. 

§ 22. 

Protokollet för föregående styrelsemöte den 8 april godkändes för justering. Rune har, som på 
föregående möte beslutades, ansökt om plats i kommunens klimatråd för representant för kretsen. 

§ 23. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

Christers förslag till kretsens synpunkter på utredningen ”Hållbar slamhantering”, SOU 2020:3, 
antogs. Bilaga. 

§ 24. 

Rapporter. 

1. Österlens vattenråds årsmöte: Karin och AnnaMaja Lindblom deltog. Karin valdes in i 
styrelsen. 

2. Grundvattenrådet för Kristianstadsslätten har ställt in sina möten under år 2020. 
3. Skräbeåns vattenråd har sitt årsmöte i höst. 
4. Helgeåns vattenråd har skjutit upp sitt årsmöte. 
5. Immelnkommittén har lagts ner. 
6. På Kulturpunkten i Bromölla medverkar kretsen med en utställning om ängar. 
7. Torsdagen den 7 maj. Lunchvandring vid Lyckans höjd: Tre personer kom för att under Karins 

ledning beskåda främst träd och buskar längs Hönedalsvägen. Aktiviteten var inte kungjord i 
Kristianstadsbladet. 

8. Torsdagen den 14 maj. Floravandring vid Dunderbäcken: Tolv personer deltog. Kjell-Arne 
Olsson ledde vandringen som började i den fuktiga ädellövskogen vi åsens fot, fortsatte på 
järnvägsvallen österut och ledde upp på Tranekull, där man fikade. Sedan återvände man till 
parkeringen. 

§ 25. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Anders Johansson skickar ut handlingar om sådant vi ska yttra oss om. En svårighet är att 
det kan vara för stora datamängder. 

2. Floravårdsgruppen ställer in sina möten, men genomför sina floravandringar. 
3. Handla miljövänligt-gruppen fortsätter som vanligt. 
4. Klimatverkstaden: inget nytt. 
5. Skogsgruppen: Inget nytt. 

§ 26. 

PR och medlemsstrategi. 
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Diskuterades vikten av att vara tydlig med att när man uttalar sig på t.ex. Facebook om något, gör 
det som privatperson och inte som talesperson för kretsen, såvida man inte utsetts att vara vår 
talesperson. 

§ 26. 

Kommande evenemang. 

Tisdagen den 26 maj. Styrelsen för Bromölla natur- och kulturmiljövårdsfond har möte. Barbro 
kommer att delta där. 

§ 27. 

Ekonomi. 

Kommenterades inte. 

§ 28. 

Övriga frågor. 

Styrelsen beslöt att bidra med 2 000 kronor till en fågelringmärkningskurs för lokala unga så snart 
det är säkert att kursen kommer att starta. 

Styrelsen beslöt att om ett styrelsemöte hållits per telefon, ska mötessekreteraren, efter det att 
protokollet på efterföljande möte godkänts för justering, skriva ut protokollet och underteckna det, 
och därefter skicka det med post till ordförande för justering. 

§ 29. 

Kommande möten. 

Tisdagen den 26 maj kl. 18.00. Programmöte. Hålls på telefon. 

Torsdagen den 4 juni kl. 18.00. Programmöte. Hålls på telefon. Programmet måste vara färdigt den 
22 juni. 

Torsdagen den 11 juni kl. 18.00. Styrelsemöte. Hålls på telefon. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2020-06-11 för Naturskyddsföreningen 
Kristianstad och 
Bromölla. Mötet hölls som telefonmöte. 
Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 
§ 30. 
Till mötesordförande utsågs AnnaMaja och till sekreterare utsågs Anders Sigfridsson. 
§ 31. 
Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 19.15. 
§ 32. 
Protokollet för föregående styrelsemöte den 18 maj godkändes för justering. 
§ 33. 
Kretsbrev och veckobrev. 

I sista veckobrevet nämndes Håll Sverige rent-dagen den 19 september. Detta föranledde styrelsen 
att vilja arbeta för att delta i Regionmuséets skräpplockardag. Rune åtog sig att kontakta 
Regionmuséet angående detta. Detta ska dessutom omnämnas i höstprogrammet. 
§ 34. 
Rapporter. 

1. Torsdagen den 21 maj. Trädvandring i Tivoliparken. Inga kom för att deltaga. Nu står inte 
våra aktiviteter under ”Det händer” i Kristianstadsbladet längre, vilket ju kan förväntas 
minska antalet deltagare för våra aktiviteter. 
2. Onsdagen den 3 juni. Floravandring vid Mosslunda. 19 personer deltog. Vädret var soligt och 
varmt. Vandringen leddes av Anders Johansson, som visade deltagarna arter som tyder på 
höga naturvärden. 
3. Fredagen den 5 juni. Naturnatten. Ingen kom, vilket kan bero på att det krävdes föranmälan, 
och att det inte nämndes under ”Det händer” i Kristianstadsbladet. 
4. Lördagen den 6 juni. Bioblitz vid Blåherremölla. Aktiviteten leddes av Ulf Gärdenfors, Martin 
Stoltze och Rune. Ca tio personer deltog. 
5. Torsdagen den 11 juni. Lunchvandring på Linnérundan. Två personer kom för att under 
Karins ledning gå en bit av Linnérundan och titta på bl.a. träd, buskar och bihotell. 
§ 35. 
Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Anders Johansson skickar förslag till yttrande från kretsen om grustäkten i 
Hörröd till styrelsen. Viktigt att uppmärksamma återställningsplanen. Angående förslaget till 
naturreservat i Gyetorp avvaktar vi med att yttra oss. 
2. Floravårdsgruppen: Vilda blommornas dag på golfbanan i Åhus och på Tosteberga ängar 
ställs in. 
3. Handla miljövänligt-gruppen: Inget att rapportera. 
4. Klimatverkstaden: Inget att rapportera. 
5. Skogsgruppen: Inget att rapportera. 
§ 36. 
Aktuellt från externa sammanhang. 
1. Österlens vattenråd: Styrelsen utsåg Karin till kretsens representant. 
2. Digital länsstämma den 9 augusti: Styrelsen utsåg AnnaMaja Lindblom, Barbro Ahlner och 
Rune Stenholm Jakobsen till att vara kretsens ombud. 
3. Rune besvarar kommunens enkät om friluftsliv för kretsens räkning. 
4. Karin redogjorde för ett leaderprojekt för åtgärder för Arkelstorpsviken. Bl.a. tänker man 
göra en vandringsled vid den. 
5. Christer redogjorde för senaste mötet för Samrådsgruppen för Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike. Bl.a. nämndes att naturumet öppnas den 3 juni, och att nya eller utvidgade 
naturreservat är på gång. 
§ 37. 
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PR och medlemsstrategi. 
Aktiviteten på Facebook angående kretsen ökar. 
§ 38. 
Kommande evenemang. 

1. Mycket är osäkert om Framtidsveckan. 
2. Ringmärkningen av storkungarna i Skånes Viby blir inte offentlig i år. 
§ 39. 
Ekonomi. 

Styrelsen beslöt att ersätta en markägare i Edenryd med 1 500 kronor för att stängsla en lokal för 
fältnocka. 
§ 40. 
Kommande möten. 

Måndagen den 17 augusti kl. 18.00. Styrelsemöte. Hålls på telefon. 
Justeras: Vid protokollet: 
………………………………………………………….. …………………………………………………………. 
Ordförande Sekreterare 

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2020-08-17 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla. Mötet hölls som telefonmöte. 

Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 41. 

Till mötesordförande utsågs Rune och till sekreterare Anders Sigfridsson. 

§ 42. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 19.15. 

§ 43. 

Protokollet för föregående styrelsemöte den 11 juni godkändes för justering. 

§ 44. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 45. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 13 juni. Ringmärkning av storkungarna i Viby. Inställd. 
2. Vilda blommornas dag i Bromölla vid Branthalla. Sju personer kom för att under Barbros 

ledning studera floran i området. 
3. Vilda blommornas dag på Tosteberga ängar ställdes in. 
4. Lördagen den 4 juli. Lien – fixarworkshop. Ställdes in. 
5. Onsdagen den 8 juli. Floravandring vid Kaptenens väg i Nyehusen. Tretton personer kom för 

att under Kjell-Arne Olssons ledning studera floran. Främst tittade man på det inhägnade 
området, som var mycket rikt på fönsterlav, men där växte också sådant man ville slå vakt 
om, som purpurknipprot och pyrolaväxter. 

6. Onsdagen den 15 juli. Floravandring på Pestbacken, Gualöv. Inställd. 
7. Torsdagen den 23 juli. Floravandring på Åhus trädesmarker. Tolv personer kom för att under 

Kjell-Arnes ledning studera floran på och kring trädorna i Åhus. 
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8. Söndagen den 26 juli. Vandring Krogstorp – Åby. 24 personer kom för att under Barbros och 
Thomas Ekströms ledning vandra sträckan. Dessutom kom en representant från vardera 
Kristianstadsbladet och Infobladet. Man delade upp sällskapet i två grupper för att reducera 
smittrisken. 

9. Onsdagen den 5 augusti. Floravandring på Kjugekull. Tretton personer kom för att under 
Kjell-Arne Olssons och Anders Johanssons ledning studera floran. Bl.a. såg man de sällsynta 
arterna fältvädd och ljungsnärja. 

10. Onsdagen den 12 augusti. Studiebesök på ett ekologiskt lantbruk. Per Modig visade sina 
odlingar av bönor, linser och quinoa på Fagraslätt i Österslöv för sju besökare. 

11. Söndagen den 16 augusti. Insekternas dag med Ulf Gärdenfors. Fem deltagare kom för att 
studera insekter på Söndre klack i Degeberga. Bl.a. såg man den stora kungstrollsländan. 

12. Länsstämman hölls söndagen den 9 augusti digitalt via Zoom. AnnaMaja och Rune deltog 
som ombud för vår krets, och Karin var styrelseledamot. Stämman beslöt att man inte längre 
skulle ha kretsråd. I övrigt diskuterades bl.a. storkprojektet. 

§ 46. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Anders Johansson hade deltagit på ett möte där Pär Blomberg redogjorde 
för ett vägprojekt med tre alternativ, som inte blir av om högskolan flyttas till nuvarande 
badhustomten. Friskatorpet ansöker om att få utöka sin djurbesättning med 500 djur.  

2. Floravårdsgruppen: Floravårdsgruppen har inte haft mycket verksamhet utöver 
floravandringar. Kjell-Arne Olsson har dock bokat Wanås för möten varannan vecka. 

3. Handla Miljövänligt-gruppen: Från riksföreningen har meddelats att det inte ska hållas någon 
kläd- eller prylbytardag den 3 oktober. 

4. Klimatverkstad: Det kommer att vara en privatperson och inte kretsen som söker tillstånd 
för kommande fredagsdemonstrationer. 

§ 47. 

Aktuellt från externa sammanhang. 

Karin berättade att Höganäskretsen bekostar annonser i lokaltidningen för sina evenemang. Kanske 
något för oss att överväga om inte Kristianstadsbladet återkommer med ”Det händer”. 

§ 48. 

PR och medlemsstrategi. 

Fick utgå p.g.a. tidsbrist. 

 

§ 49.  

Kommande evenemang. 

Framtidsveckan: Ekolantbrukarna kan redovisa sin rapport. Detta skulle enligt Regionmuséet kosta 
4 500 kronor. Kanske kan Studiefrämjandet bidra till detta. 

§ 50. 

Ekonomi. 

Fick utgå p.g.a. tidsbrist. 

§ 51. 
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Kommande möten. 

Nästa styrelsemöte avses äga rum i Tivoliparken tisdagen den 25 augusti kl. 18.00 om vädret tillåter, 
annars genomförs det som telefonmöte. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2020-08-17 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla. Mötet hölls som telefonmöte. 

Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 41. 

Till mötesordförande utsågs Rune och till sekreterare Anders Sigfridsson. 

§ 42. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas ca kl. 19.15. 

§ 43. 

Protokollet för föregående styrelsemöte den 11 juni godkändes för justering. 

§ 44. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 45. 

Rapporter. 

13. Lördagen den 13 juni. Ringmärkning av storkungarna i Viby. Inställd. 
14. Vilda blommornas dag i Bromölla vid Branthalla. Sju personer kom för att under Barbros 

ledning studera floran i området. 
15. Vilda blommornas dag på Tosteberga ängar ställdes in. 
16. Lördagen den 4 juli. Lien – fixarworkshop. Ställdes in. 
17. Onsdagen den 8 juli. Floravandring vid Kaptenens väg i Nyehusen. Tretton personer kom för 

att under Kjell-Arne Olssons ledning studera floran. Främst tittade man på det inhägnade 
området, som var mycket rikt på fönsterlav, men där växte också sådant man ville slå vakt 
om, som purpurknipprot och pyrolaväxter. 

18. Onsdagen den 15 juli. Floravandring på Pestbacken, Gualöv. Inställd. 
19. Torsdagen den 23 juli. Floravandring på Åhus trädesmarker. Tolv personer kom för att under 

Kjell-Arnes ledning studera floran på och kring trädorna i Åhus. 
20. Söndagen den 26 juli. Vandring Krogstorp – Åby. 24 personer kom för att under Barbros och 

Thomas Ekströms ledning vandra sträckan. Dessutom kom en representant från vardera 
Kristianstadsbladet och Infobladet. Man delade upp sällskapet i två grupper för att reducera 
smittrisken. 

21. Onsdagen den 5 augusti. Floravandring på Kjugekull. Tretton personer kom för att under 
Kjell-Arne Olssons och Anders Johanssons ledning studera floran. Bl.a. såg man de sällsynta 
arterna fältvädd och ljungsnärja. 

22. Onsdagen den 12 augusti. Studiebesök på ett ekologiskt lantbruk. Per Modig visade sina 
odlingar av bönor, linser och quinoa på Fagraslätt i Österslöv för sju besökare. 

23. Söndagen den 16 augusti. Insekternas dag med Ulf Gärdenfors. Fem deltagare kom för att 
studera insekter på Söndre klack i Degeberga. Bl.a. såg man den stora kungstrollsländan. 

24. Länsstämman hölls söndagen den 9 augusti digitalt via Zoom. AnnaMaja och Rune deltog 
som ombud för vår krets, och Karin var styrelseledamot. Stämman beslöt att man inte längre 
skulle ha kretsråd. I övrigt diskuterades bl.a. storkprojektet. 

§ 46. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 
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5. Remissgruppen: Anders Johansson hade deltagit på ett möte där Pär Blomberg redogjorde 
för ett vägprojekt med tre alternativ, som inte blir av om högskolan flyttas till nuvarande 
badhustomten. Friskatorpet ansöker om att få utöka sin djurbesättning med 500 djur.  

6. Floravårdsgruppen: Floravårdsgruppen har inte haft mycket verksamhet utöver 
floravandringar. Kjell-Arne Olsson har dock bokat Wanås för möten varannan vecka. 

7. Handla Miljövänligt-gruppen: Från riksföreningen har meddelats att det inte ska hållas någon 
kläd- eller prylbytardag den 3 oktober. 

8. Klimatverkstad: Det kommer att vara en privatperson och inte kretsen som söker tillstånd 
för kommande fredagsdemonstrationer. 

§ 47. 

Aktuellt från externa sammanhang. 

Karin berättade att Höganäskretsen bekostar annonser i lokaltidningen för sina evenemang. Kanske 
något för oss att överväga om inte Kristianstadsbladet återkommer med ”Det händer”. 

§ 48. 

PR och medlemsstrategi. 

Fick utgå p.g.a. tidsbrist. 

 

§ 49.  

Kommande evenemang. 

Framtidsveckan: Ekolantbrukarna kan redovisa sin rapport. Detta skulle enligt Regionmuséet kosta 
4 500 kronor. Kanske kan Studiefrämjandet bidra till detta. 

§ 50. 

Ekonomi. 

Fick utgå p.g.a. tidsbrist. 

§ 51. 

Kommande möten. 

Nästa styrelsemöte avses äga rum i Tivoliparken tisdagen den 25 augusti kl. 18.00 om vädret tillåter, 
annars genomförs det som telefonmöte. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

 

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

Ordförande    Sekreterare 

 

Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 
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Protokoll för styrelsemöte 25 augusti 2020 klockan 18.00 i Tivoliparken, Kristianstad.  

Närvarande: Rune Stenholm Jakobsen, Karin Bergendal, Anders Johansson, Barbro 

Ahlner, Christer Neideman, AnnaMaja Lindblom.  

§ 52 Utse mötesordförande och sekreterare  

Rune utses till ordförande och AnnaMaja till sekreterare.  

§ 53 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkänns med ett tillägg under ’Övriga frågor’.  

§ 54 Klockslag vi ska vara färdiga – förslagsvis kl. 19.00.  

§ 55 Föregående mötes protokoll Godkänns.  

§ 56 Aktuellt från PR och medlemsstrategi  

- Status för medlemshantering 

AnnaMaja ska skicka ett mail till Gert Straschewski för att se om avisering till 

nya medlemmar kan ske inom kortare tid än nuvarande.  

- Status för vår Facebooksida (alltså ej vår facebookgrupp)  

AnnaMaja gör klart sida och ber om godkännande av styrelsen via mail.  

- Vad tycker vi i föreningens namn - öppen diskussion  

Vi diskuterade hur man hanterar situationer där man är osäker på vad som 

föreningen står för och det förväntas ett svar eller uttalande. 

Har man en personlig åsikt som man inte vet om det är förankrat i föreningen 

bör man uttrycka sig med försiktighet, t.ex. genom att berätta att man är osäker 

var föreningen står, men att man själv anser etc., eller genom att säga att "jag 

tror föreningen tycker såhär etc." Man kan också hänvisa till en som man tror 

är insatt. 

Vill man uttrycka sig på eget initiativ på föreningens vägnar, så finns det bra 

stöd i riksföreningens policyn man kan utgå ifrån, men det är fortfarande upp 

till kretsens styrelse att godkänna ställningstaganden och uttalanden. 

Sund förnuft gäller också i det att vissa ämnen ofta innebär olika åsikter inom 

miljörörelsen, tex inom energipolitik, markanvändning och graden av 

klimatarbete.  

§ 57 Kommande evenemang  
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- Aktivt Hopp  

AnnaMaja skickar förslag på affisch till Barbro.  

- Challenge om invasiva arter – AnnaMaja får hjälp av Rune med 

ämneskunskaper.  

- Framtidsveckan – läget samt möjlighet till opinion 

Aktiviteter som vi håller i:  

Tisdag 22 september – EKO-lantbrukarna informerar om senaste rapporten.  

Hålls på Studiefrämjandet som också fixar livesändning. Max 15 stycken, 

anmälan via studiefrämjandet.  

Torsdag 24 september – FN-dagen. Tema: Grön tillväxt?  

REKO-ringen – Mikael Dahlman är kontaktperson, vi står som arrangörer.  

Förslag: skapa opinion om t.ex. lantbruk veckan innan för att öka intresset 

inför framtidsveckan.  

§ 58 Ekonomi  

Stabil ekonomi.  

Inför övervägandet av framtida bidrag vill vi veta exakt vad pengarna ska gå till. Vi täcker 

gärna nödvändiga kostnader.  

§ 59 Övriga frågor  

- Det finns en nationell skogsstrategi. Lanseringsevent var i Alnarp, 25 augusti.  

- Förslag initierades kort om att utse roller (typ ambassadör, resursperson eller 

liknande) åt personer utanför styrelsen som engagerar sig och vill ställa upp 

för naturskyddsföreningen. Tanken är att med tiden få dessa att bli mera 

intresserade i kretsens arbete. Saken kräver mer diskussion.  

§ 60 Verksamhetsplanen  

- Genomgång. Vi har gått igenom verksamhetsplanen.  

§ 61 Kommande möte  

 Onsdag 16 september klockan 18.00 på telefon.  
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Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 
 

Protokoll för styrelsemöte 16 september 2020 klockan 18.00, per telefon.  

Närvarande: Rune Stenholm Jakobsen, Karin Bergendal (fram till 19.00), Anders Johansson, Barbro 

Ahlner, Christer Neideman, AnnaMaja Lindblom.  

 

§ 62 Utse mötesordförande och sekreterare  

Rune utses till ordförande och AnnaMaja till sekreterare.  

 

§ 63 Godkännande av dagordning  

Dagordningen godkänns med ett tillägg på övriga frågor om vägkanten.  

 

§ 64 Föregående mötes protokoll  

Flera ändringar som AnnaMaja justerar.  

 

§ 65 Kretsbrev och veckobrev  

Uppmärksammar bedrägeriförsök via mail.  

 

§ 66 Aktuellt från externa sammanhang  

Sammanträde med Naturskyddsföreningens länsförbundet 15 september. Ämnet för 

kretskonferensen i höst bestämdes: arbeta med EU-arterna i de enskilda kretsarna.  

 

Tomas Björnsson har kontaktat Barbro Ahlner om cykelvägar i Bromölla kommun.  

 

Karin Bergendal och Anders Johansson har varit med på två exkursioner med Österlens Vattenråd 

och AnnaMaja har varit med på en.  

 

§ 67 Rapporter - Exkursioner och andra evenemang  

Challenge om invasiva växter – 10 intresserade men inga bidrag inskickade.  

 

§ 68 Aktuellt från grupper  

Remissgruppen  

Remiss om Fiskodling i Tollarp samt Horna i Åhus, fastighet 3:12 har kommit in. Anders Johansson 

ska skicka till styrelsen per mail.  

 

Floravårdsgruppen 

 

Handlamiljövänligt-gruppen 

Fixarlista med reparationer  

Medborgarförslag  

Mail till förskolor om TaGe-hylla.  

Mail till slöjdlärare om återbruk och reparation som lektionsinnehåll.  
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Klimatverkstad 

 

Skogsgruppen  

Skogsgruppen startar igen efter uppehåll och samarbetar med andra skogsgrupper i Skåne.  

 

§ 69 Aktuellt från PR och medlemsstrategi  

Status för vår Facebooksida  

Sidan har 49 följare.  

Annonsen för sidan har nått 637 personer. Majoriteten har sett annonsen på sin mobiltelefon.  

 

§ 70 Kommande evenemang  

 

Framtidsveckan  

Rune Stenholm Jakobsen redogör för läget.  

 

Svampexkursion söndag 20 september.  

 

Aktivt Hopp – Barbro Ahlner pratar med Kulturpunkten i Bromölla om att lägga till information om 

att det är okej att komma till evenemanget utan föranmälan med risken att det är fullt.  

 

§ 71 Ekonomi  

Programbladen betalas inom snar framtid.  

Ringmärkningskursen är betald.  

 

Naturvårdsfonden är statisk.  

 

Valberedningen har fått i uppdrag att föreslå en ny kassör till nästa år.  

 

§ 72 Övriga frågor  

Barbro Ahlner och Naturskyddsföreningen har fått erbjudande av kommunekologen att i höst märka 

ut de sträckor av Bromölla kommuns 4 mil vägar/gator som inte bör klippas innan midsommar. Detta 

bör ske innan upphandlingen.  

 

§ 73 Kommande möten  

Styrelsemöte torsdagen den 15 oktober, klockan 18.00. Telefonmöte om inte annat bestäms.  

Styrelsemöte måndagen 9 november, klockan 18.00. Telefonmöte om inte annat bestäms.  

Programmöte tisdagen 17 november, klockan 18.00. Fysiskt möte om möjligt, med möjlighet att vara 

med på telefon. Deadline för nästa program är i slutet av november.  

 

 

 

Justeras:     Vid protokollet: 

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

 ………………………………………… 

Ordförande     Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2020-10-15 och måndag 2020-10-19 för 
Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla. Mötet hölls som telefonmöte. 

Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 74. 

Till mötesordförande utsågs Rune och till sekreterare Anders Sigfridsson. 

§ 75. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.00, samt, om inte 
dagordningens alla punkter hunnits med då, skulle mötet återupptas måndagen den 19 oktober kl. 
18.00, då också som telefonmöte. 

§ 76. 

Protokollet för föregående styrelsemöte den 16 september godkändes för justering. 

§ 77. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades kort 

§ 78. 

Rapporter. 

1. 14 – 20 september. Challenge – utmaning om invasiva arter. Ingen skickade in bidrag. 
2. Torsdagen den 17 september. Lunchvandring i Parkstaden. Sex personer deltog. Man såg att 

nya träd har planterats. 
3. Söndagen den 20 september. Svamputflykt i Bromöllatrakten. Jan-Åke Lönqvist ledde 

utflykten som ägde rum i naturreservatet Näsums bokskogar. Svamptillgången var 
överraskande god. Elva personer deltog. 

4. Tisdagen den 22 september. Jordbruket och klimatet – ett helhetsgrepp. 24 personer deltog, 
varav 9 var på plats och resten deltog digitalt. 

5. Söndagen den 27 september. Geologins dag. 23 personer deltog när Emma Rehnström 
visade två stenbrott på Vångaberget. 

6. Onsdagen den 30 september. Aktivt hopp – en workshop om oroshantering och existens. 
Lokal: Knutpunkten i Bromölla. Rune skulle leda workshopen och åkte dit, men mötet 
ställdes in p.g.a. att endast en anmält sig för att delta.  

7. Torsdagen den 1 oktober. Lunchvandring i Tivoliparken. Fem deltagare följde Karin som bl.a. 
visade dem ”värsta trädet” i Tivoliparken. Det var ett gudaträd, som togs bort strax efter 
lunchvandringen. Det har stor förmåga att sprida sig med rotskott, så på det viset är det 
”värst”. 

John Nordkvist har nämnt att han eventuellt slutar i valberedningen. Styrelsens ledamöter 
uppmanas fundera på förslag till efterträdare. 

§ 79. 

Kommande evenemang. 

1. Onsdagen den 4 november. Årsmöte för Skräbeåns vattenråd. Barbro representerar kretsen 
där. 
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2. Tisdagen den 17 november. Programmöte på Studiefrämjandet. Karin bokar lokal, om 
möjligt den stora. 

3. Torsdagen den 26 november. Programmöte via zoom, som är öppet även för övriga 
medlemmar. 

4. Kristianstads kommuns klimatråd har möte. Christer och Rune representerar kretsen. 

§ 80. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Anders Johansson har skickat in kretsens svar på förslaget till detaljplan för 
Horna 3:12. 

2. Floravårdsgruppen: Har valt att ha evolution som tema. Nästa möte sker den 10 november. 
3. Handla miljövänligt-gruppen: Medborgarförslag om att organisera utlåning av fritidsartiklar 

har lämnats. Affischer för årets tema ”Fixa grejen” har satts upp på bibliotek. På vår hemsida 
finns kartor som visar second hand-affärer och ställen där man lagar saker i Kristianstads och 
Bromölla kommuner. 

4. Klimatverkstad: Verksamheten vilar för närvarande. 
5. Skogsgruppen: Skogsgruppen hade sin andra exkursion vid Sporrakulla den 26 september. 

§ 81. 

PR och medlemsstrategi. 

1. Förslag om att programbladet ska innehålla redogörelser för kretsens arbetsgruppers 
aktiviteter i efterhand. 

2. Rune och några andra aktiva för Framtidsveckan skriver en insändare med synpunkter på 
Kristianstads kommuns klimatarbete. 

§ 82. 

Cykelkarta. 

Rune pratar med Tomas Björnsson, Lunds naturskyddsförenings ordförande, om att kretsen skulle 
medverka i att trycka en cykelkarta för trakten här. Styrelsen är intresserad. 

§ 83. 

Diskuterades om att starta en arbetsgrupp som arbetar med ljusföroreningar. Karin åtar sig diskutera 
problemet med Cecilia Wide från Lundakretsen och Ulrika Tollgren. 

Barbro berättade att hon och Anna Larsson år 2016 skrev till alla församlingar inom kretsens område 
om fasadbelysning av kyrkor. 

 

§ 84. 

Kretsens kassör Anders Johansson meddelar att vår ekonomi är god, så det finns utrymme för att stå 
för kostnader för cykelkartan. 

§ 85. 

Övriga frågor. 

Styrelseledamöterna uppmanades att kontrollera sina kontaktuppgifter på vår hemsida. 

Karin påminner om att hon ansvarar för våra kontakter med Studiefrämjandet. 

§ 86. 
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Kommande möten. 

Måndagen den 9 november kl. 18.00. Styrelsemöte. Hålls på telefon. 

Tisdagen den 17 november kl. 18.00. Programmöte på Studiefrämjandet. Vårprogrammet måste 
vara färdigt för tryckning i slutet av november. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

 

…………………………………………………………………….. …………………………………………………………………. 
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Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 2020-11-09 och onsdag 2020-11-11 för 
Naturskyddsföreningen Kristianstad och Bromölla. Mötet hölls som telefonmöte. 

Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen. 

§ 87. 

Till mötesordförande utsågs Rune och till sekreterare utsågs Anders Sigfridsson. 

§ 88. 

Dagordningen godkändes med tillägg av en diskussion om samarbete med Hälsoträdgården. 
Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.00, samt, om inte alla punkter hunnits med då, skulle 
mötet återupptas onsdagen den 11 november kl. 18.00, då också som telefonmöte. 

§ 89. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 15 oktober godkändes för justering. 

§ 90. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 91. 

Rapporter. 

1. Rune rapporterade från arbetet med att få ett samarbete med kommunen om att göra en 
cykelkarta. Att kretsen sade sig villig att bekosta cykelkartan underlättade. 

2. Barbro rapporterade kort från årsmötet för Skräbeåns vattenråd. Det blev omval på alla 
poster. 

§ 92. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Anders J har besvarat remisserna om detaljplaner för Östermalms park och 
Bangårdsområdet. Remiss om detaljplan för Nya Ängamöllan ska besvaras senast den 7 
december. Remiss om Kemikalieplan för Kristianstads kommun ska besvaras senast den 31 
december. 

2. Floravårdsgruppen: Ska träffas för att planera vårens och sommarens floravandringar. 
3. Handla miljövänligt-gruppen: Gruppen arrangerar byte av julsaker i Hälsoträdgårdens 

julbasar vecka 48 och 49 onsdag till fredag kl. 11 - 13. 
4. Klimatrådet: Klimatrådet har Zoommöte fredagen den 20 november. Christer och Rune har 

anmält sig till detta. 
5. Natursnokarna: Natursnokarna kan komma att starta nästa år. AnnaMaja har varit på kurs 

om natursnoksverksamhet. 

§ 93. 
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Kommande evenemang. 

1. Biosfärkonferens måndagen den 16 november. Barbro deltar och skickar program till 
styrelsen. 

2. P.g.a. ökande smittorisk beslöts att programmötet tisdagen den 17 november ska hållas via 
Zoom. Vi möts via Zoom för att öva på tekniken måndagen den 16 kl. 18.00. 

3. Styrelsen diskuterade ämnen som Christer och Rune borde ta upp på Klimatrådets möte den 
20 november. 

§ 94. 

PR och medlemsstrategi. 

Styrelsen beslöt att göra ett extra informationsblad, som ska bifogas Sveriges Natur nästa år för att 
berätta om vår krets’ historia med anledning av att den fyller 100 år. Informationsbladet kan även 
innehålla annat. AnnaMaja, Christer, Karin och Rune åtog sig att arbeta med detta. Styrelsen avser 
att fortsätta att utge ett extra kommande år. 

Styrelsen diskuterade också om vi likt lundakretsen ska ha personinformation och bilder på 
styrelseledamöterna, men inget beslut fattades. 

§ 95. 

Ekonomi. 

Vår ekonomi är god. Styrelsen beslöt att bekosta utgivandet av ett extra informationsblad och att 
bidra ekonomiskt till vissa åtgärder i Hälsoträdgården. 

§ 96. 

Övriga frågor. 

Styrelsen beslöt att stötta Hälsoträdgården med t.ex. att bygga en gärdsgård där. AnnaMaja håller 
kontakt med aktiva för Hälsoträdgården. 

§ 97. 

Kommande möten. 

1. Måndagen den 16 november kl. 18.00. Möte via Zoom för att öva Zoomanvändning. 
2. Tisdagen den 17 november kl. 18.00. Programmöte via Zoom. 
3. Torsdagen den 10 december kl. 18.00. Styrelsemöte. Hålls som telefonmöte. 

 

Justeras:    Vid protokollet: 

 

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

Ordförande    Sekreterare 
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Protokoll fört vid styrelsemöte torsdag 2020-12-10 för Naturskyddsföreningen Kristianstad och 
Bromölla. Mötet hölls via Zoom. 

Deltagare: Barbro Ahlner, Karin Bergendal, Anders Johansson, AnnaMaja Lindblom, Christer 
Neideman, Anders Sigfridsson, Rune Stenholm Jakobsen samt, från valberedningen, Kenth 
Ljungberg. 

§ 98. 

Till mötesordförande utsågs AnnaMaja och till sekreterare Anders Sigfridsson. 

§ 99. 

Dagordningen godkändes. Styrelsen beslöt att mötet skulle avslutas kl. 19.30 

§ 100. 

Protokollet från föregående styrelsemöte den 9 och 11 november godkändes för justering. 

§ 101. 

Kretsbrev och veckobrev. 

Kommenterades inte. 

§ 102. 

Rapporter. 

1. Lördagen den 14 november. Vandring i naturreservaten Djupadal och Skinsagylet. 26 
personer kom för att deltaga i vandringen som leddes av Barbro Ahlner och Ulla Berglund. 
Parkeringsplatsen med plats för tre bilar räckte inte alls till nu när folk av smittskyddsskäl 
undviker samåkning. 

2. Måndagen den 16 november. Biosfärkonferens på naturum Kristianstads Vattenrike. Barbro, 
Karin och Christer deltog. 

3. Onsdagen den 25 november. Aktivt Hopp – On line-Workshop. Mötet hölls via Zoom. Det 
leddes av Omställningsbyrån. Trettio personer, varav två från kretsen, deltog. 

4. Fredagen den 4 december. Österlens vattenråd hade möte. Projektet Österlens sköna 
vattendrag avslutas snart. 

5. Onsdagen den 9 december. Styrelsen för Naturskyddsföreningen Skåne hade möte. Karin 
berättade att såväl länsförbund som kretsar kommer att få en större återbäring av 
medlemsavgifterna i framtiden. 

6. Onsdagen den 9 december. Helgeåns vattenråds styrelse hade möte. Det finns hopp om att 
kommuner som lämnat vattenrådet kommer tillbaka. 

7. Naturskyddsföreningens riksstämma kommer att hållas i maj. Kan den hållas fysiskt kommer 
den att äga rum i Mora. 

§ 103. 

Aktuellt från kretsens arbetsgrupper. 

1. Remissgruppen: Anders Johansson arbetar på remissvar på Kristianstads kommuns 
kemikalieplan. Anders tycker planen är bra. 

2. Floravårdsgruppen: Studerar för närvarande paleobotanik. 
3. Handla miljövänligt- gruppen: P.g.a. smittläget har mycket inte blivit av. Man har dock haft 

ett digitalt möte om hur andra kretsar gör. 
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4. Klimatverkstaden: Verksamheten har varit vilande ett tag, men Rune kommer att kalla till 
möten via Zoom snart. Rune och Christer har deltagit i ett möte med kommunens 
samrådsgrupp för klimatet. Den planerar att ha fyra möten nästa år. 

5. Skogsgruppen: Har hindrats att ha möten p.g.a. smittläget. 
6. Natursnokarna: AnnaMaja har gjort Facebookgrupp för Natursnokarna. Natursnokarna ska 

läggas in på vår hemsida under Arbetsgrupper. 

§ 104. 

Kommande evenemang. 

Vår- och sommarprogrammet behandlades.  

Koordinater för platser för exkursioner bör anges i programmet. Dessutom kan kontaktpersonen för 
programpunkten ge en utförlig vägbeskrivning. 

Barbro lägger in Everts vandringar på hemsidan. 

Föreslogs att Cecilia Wide skulle ombes att informera om ljusföroreningar på Naturnatten. 

§ 105. 

Ekonomi. 

Kretsens ekonomi är god. 

Medlemsavgiften för Naturskyddsföreningen föreslås höjas från 295 till 360 kronor. 

§ 106. 

PR och medlemsstrategi. 

Kommenterades inte. 

§ 107. 

Övriga frågor. 

Kommunen kommer att betala 10 000 kronor till kretsen innan årets slut. Därefter ska vi beställa 
tryckningen av cykelkartan. 

Styrelsen beslöt att utse en arbetsgrupp bestående av AnnaMaja, Barbro, Karin, Christer och Rune 
för att strukturera hemsidan. 

§ 108. 

Kommande möten. 

Styrelsemöten måndagen den 11 januari kl. 18.00 och tisdagen den 23 februari kl. 18.00. Båda 
genomförs via Zoom. 

   

 

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

Ordförande    Sekreterare  


