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Ordförande sjunger ut   
Jag är så glad att folk engagerar sig, och att folk finner en glädje i och 
mening med engagemanget. Under de senaste åren har vi lokalt sett en 
ökad miljöaktivism. Flera organisationer har startats och flera 
samarbetar för att förändra och förbättra för biologisk mångfald, miljö 
och klimat. Vi har fått igång en skogsgrupp, en remissgrupp och 
natursnokarna ska starta igen. Bioblitz kommer fortsätta inventera 
sällsynta arter. Klimatverkstad drar igång igen, extra fokuserad på den 
nybildade Samrådsgrupp för klimatet i Kristianstads kommun.  

Naturskyddsföreningen behövs. Börjar man granska kommunernas 
arbete så finner man tydligt ointresse i att följa några av de viktiga 
ambitioner man satt upp. Särskilt ska vi hålla ögonen på Kristianstads 
kommuns lokala miljömål och tillhörande åtgärdsplanen 2016 - 2020, 
som nu behöver utvärderas och förnyas. Dessutom genomgår 
kommunen en orimligt långsam strukturförändring för att få Agenda 
2030-strategin på plats. Det borde vara en självklarhet att stå upp för 
FN:s globala mål som ska säkra en grundläggande bra hälsa för 
människor och miljö. 

Utsläppen ska minska och det måste nu ske inom transport och 
jordbruk eftersom övriga sektorer i Kristianstad knappast kan minska 
mera. Därför knuffar vi stort för cykelarbetet och hållbart och 
ekologiskt jordbruk. Upplyftande är potentialen för kolinlagring i skog 
och mark, deinvestering av fossil energi och EU:s storsatsningar inom 
hållbara energislag. 

Nationellt är det mycket uppmärksamhet på den svenska ohållbara 
skogsindustrin. Här förenas krafterna inom natur- och 
miljöorganisationerna, eftersom både biologisk mångfald och klimatet 
lider av ett för stort virkesuttag och kalhyggesbruk. Staten och 

skogsindustrin har stigit ombord på ett tåg med 
kollisionskurs mot EU och internationella avtal, 
till exempel Parisavtalet. 

 
Ordförande Naturskyddsföreningen Kristianstad 
och Bromölla  
Rune Stenholm Jakobsen  
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Information  
Naturskyddsföreningen i Kristianstad & Bromölla är en lokal krets 
inom Naturskyddsföreningen. Vi verkar genom opinion och 
kunskapsspridning inom natur och miljö. Med cirka 1400 medlemmar i 
Kristianstads och Bromölla kommuner utgör vi en kraft som påverkar 
för ett hållbart samhälle och en rik natur.  
Corona  
Eftersom läget är som det är kan aktiviteter komma att ställas in eller 
hållas digitalt. Håll därför koll på hemsidan eller Facebook.  
Webbinarium  
Digitala föreläsningar och seminarium kommer hållas på Zoom eller 
Teams. Instruktioner finns på respektive hemsida. Hör gärna av er om 
ni har frågor så hjälper vi er så gott vi kan!  
Anmälan  
Vissa aktiviteter kräver anmälan p.g.a. begränsat antal platser samt för 
att vi ska kunna meddela er om ändrad plats eller inställd aktivitet.  
Cirka sluttid  
Alla sluttider är cirkatider. Framförallt vandringar kan gå snabbare 
eller långsammare beroende på deltagarnas intressen.  
Hemsida  
Besök vår hemsida för uppdaterad information om kommande och 
tidigare aktiviteter kristianstad.naturskyddsforeningen.se.   
Facebook  
Vi har en hemsida: Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla 
och tre grupper: Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla,  
Floravårdsgruppen Kristianstad och Natursnokarna Kristianstad 

 
Alla våra programpunkter arrangeras i samarbete 
med Studiefrämjandet  
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Februari 
Bevara mörkret med Cecilia Wide  
Livet på jorden har utvecklats i cykler med ljus och mörker. När 
människan använder och sprider alltmer ljus påverkas insekter, 
däggdjur, växter och även vi människor. På en tur i staden ser vi på 
belysningen och diskuterar hur man kan undvika negativa effekter av 
ljus. Anmälan på studieframjandet.se med sökorden bevara mörkret.  
Datum: Lördagen den 20 februari kl. 19.30-21.00  
Plats: Samling utanför Studiefrämjandet, Kristianstad  
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738-00 36 67  

Klimatläget i Kristianstad – uppföljning  
Vi hör om status för klimatarbetet i kommunen, med kommunens 
klimatstrateg, Magnus Lund.  
Datum: Måndagen den 22 februari kl. 18.00-19.00 
Plats: Webbinarium – zoom-länk läggs ut på hemsidan.  
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74 

TYST SKOG - Biobränslens klimatproblematik 
Otto Bruun är Naturskyddsföreningens expert inom klimat och skog. 
Han kommer ge en överblick över problematiken med biobränslen från 
skogsråvara. Detta har stor betydelse både för Sverige och lokalt för 
Kristianstad. Det blir eventuell efterprat med Rune S. Jakobsen.  
Datum: Torsdagen den 25 februari kl. 18.00-19.00  
Plats: Webbinarium – zoom-länk läggs ut på hemsidan.  
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74 

Skådartur längs Skräbeån  
Fågelklubbens ordförande Nils Waldemarsson tar oss ännu en gång på 
en skådartur längs Skräbeån så här i skiftet mellan vinter och tidig vår. 
Vi vandrar längs ån ut till kusten och avslutar med ett besök i 
markerna längs ån norrut. Kom ihåg kikaren (om du har) och 
förmiddagsfika!  
Datum: Lördagen den 27 februari kl. 09.00-12.00  
Plats: Samling vid Kvarnen i Nymölla  
Ansvarig: Evert Valfridsson, Barbro Ahlner, 0768-44 55 27  
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Mars 
Om vårt framtida liv på planeten: 8 Steg mot avgrunden  
I sin nya bok beskriver Jonathan Jeppsson hur världen kommer att gå 
under. Han betar av de sannolika konsekvenserna av 
klimatförändringen: Har vi egentligen rätt att skaffa barn? Är det 
försvarligt att fortsätta flyga och shoppa? Och vad är lösningen när det 
inte finns någon lösning?  
Datum: Torsdagen den 11 mars kl. 19.00-21.00  
Plats: Webbinarium – zoom-länk läggs ut på hemsidan.  
Ansvarig: AnnaMaja Lindblom, 0768-48 07 01  

Skogsexkursion på Balsberget  
Vi träffas vid Balsberget och beger oss ut i skogen för att leta efter 
signalarter och andra tecken på höga naturvärden i skogen. På vägen 
diskuterar vi skogens betydelse för den biologiska mångfalden och hur 
vi kan skydda den. Ta med kläder efter väder, fika och lupp om du har. 
Inga förkunskaper krävs. 
Datum: Söndagen den 14 mars kl. 10.00-14.00  
Plats: Balsbergets besöksparkering  
Ansvarig: Maria Thyr, 0730-71 14 70  

Miljöläget i Kristianstad  
Vi hör om status för miljöarbetet i kommunen. Agenda 2030, miljömål, 
uppföljningar, 
strategier - hur ser det 
ut och vad väntar? 
Kommer Kristianstad 
fortsätta neråt i ranking 
i miljöbarometern? Med 
kommunens miljö-
strateger.  
Datum: Måndagen den 
15 mars kl. 18.00-19.00 
Plats: Webbinarium – 
zoom-länk läggs ut på 
hemsidan. 
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74  
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Arbetsdag på Skogstorpet Månsas 
Torpet är byggnadsminne och ägs av Regionmuséet. Skånes 
hembygdsförbund är i sitt projekt Ängaliv med vid skötseln av ängarna. 
Idag är det fagning. Tag med fika och räfsa om du har.  
Datum: Lördagen den 20 mars, start kl. 10.00  
Plats: Norr om Vånga nära Skärsnäs  
SWEREF 99 E,N 463275, 6234680  
Ansvarig: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27  

Cykelläget i Kristianstad med Åsa Hammarstedt  
Cyklandet uppmärksammas mycket, även lokalt. Vad säger 
trafikplanen om cykeln? Vad kommer ske i stora drag framöver? Vad 
arbetar den nya kommunala cykelsamordningsgruppen med? Med Åsa 
Hammarstedt, sammankallande i cykelsamordningsgruppen, Tomas 
Stanislawski från "Cykla i Kristianstad" och Rune S. Jakobsen.  
Datum och plats: Mer info kommer på hemsidan och Facebook i början 
av februari. Där hittar du också zoom-länk till evenemanget.  
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74  

Årsmöte  
Årsmötet blir med största sannolikhet digitalt. För dagordning, se s. 15.  
Datum: Onsdagen den 31 mars kl. 19.00-20.00  
Plats: Studiefrämjandet Kristianstad, Västra Storgatan 51H / digitalt  
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738-00 36 67  

Tranorna rastar vid Pulken  
Vattenriket ordnar parkering. Möjligt att ta buss 551 och gå av på 
hållplats Yngsjö skolan och vandra ca 1,5 km till Pulken. Det finns inga 
tranvärdar i år på grund av Corona.  
Datum: Sista veckan i mars – början av april  
Plats: Pulken  
Ansvarig: Christer Neideman, 044-21 29 59  
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April 
Skogsträdgården som livsmedelsproduktion – ett 
studiebesök 
Vid Höör finns Holma skogsträdgårdar och där ska vi lära oss om det 
smarta, vackra och effektiva i att odla mat med hjälp av träd, buskar 
och perenna växter. En självklar del av framtidens matförsörjning. Ta 
med lunchlåda så avslutar vi med gemensam lunch. Föranmälan 
nödvändig, anmäl på Studiefrämjandets hemsida genom att ange 
sökord skogsträdgården.  
Datum: Söndagen den 25 april kl. 10.00-12.00  
Plats: Holma Skogsträdgård - ca 2 km från Höörs Station. Se karta här: 
https://skogstradgardensvanner.se/oppettider  
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74 

Annandag påsk på Håslövs ängar  
Evert Valfridsson leder vandringen och letandet efter vårfåglar på 
ängarna. Tillsammans med Fågelklubben. Kom ihåg kikare och fika!  
Datum: Måndagen den 5 april kl. 08.00-10.00  
Plats: Samling på parkeringen Håslövs ängar.  
Ansvarig: Agneta Björklund, 0706-95 66 49  

Klädbytardag  
Kom och byt de kläder som hänger längst in i garderoben och som du 
inte använder längre – du vet vilka! Vi anpassar enligt Coronaläget. Se 
Facebook-evenemang för uppdaterad information.  
Datum: Lördagen den 17 april  
Plats: Kristianstad  
Ansvarig: AnnaMaja Lindblom, 0768-48 07 01  

Vårmarknad i Hälsoträdgården  
Vi är med på vårmarknaden i Hälsoträdgården. Kom och byt all slags 
litteratur som handlar om trädgård, växter och natur!  
Datum: 28-30 april och 5-7 maj kl. 11.00-13.00  
Plats: Hälsoträdgården i Tivoliparken, Kristianstad  
Ansvarig: AnnaMaja Lindblom, 0768-48 07 01  
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Maj 
Floravandring vid Klackabacken, Skepparslöv  
Floravårdsgruppen leder oss genom betesmarkerna och ädellövskogen 
vid Klackabacken som har en omväxlande och fin vårflora. Bokarv, 
hålnunneört och backsippa är några rara växter vi kan förvänta oss.  
Datum: Tisdagen den 4 maj kl. 18.00-20.30  
Plats: Samling vid Möllan mellan Vä och Skepparlöv  
Ansvarig: Agneta Björklund, 0706-95 66 49  

Programträff   
Vi planerar hösten och vinterns program - delta med dina idéer.  
Datum: Torsdagen den 6 maj kl. 18.00-19.00  
Plats: Studiefrämjandet om läget tillåter, annars på Zoom/Teams  
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74 

Vandring i Tivoliparken i Kristianstad  
Följ med Karin Bergendal och njut av blommande träd och lär om 
trädens roll i parkens historia på Kristi himmelsfärds dag.  
Datum: Torsdagen den 13 maj kl. 10.00-11.30  
Plats: Start vid Hälsoträdgården i Tivoliparken   
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738-00 36 67  

Floravandring vid Valje halvö  
Floragruppen leder oss på Valje halvö är ett naturreservat med en rik 
ädellövskog. Här trivs till exempel myskmadra, skogsbingel och 
tandrot tillsammans med flera arter vårlök. 
Datum: Onsdagen den 19 maj kl. 18.00-20.30  
Plats: Samling vid reservatets parkering  
Ansvarig: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27  
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Biologiska mångfaldens dag - sällsynta spindlar i sanden  
Vi letar efter några av Sverige mest sällsynta spindlar i sandområdena 
vid Friseboda som genomgått stora restaureringar. Alla kan hjälpa till 
med att leta. Särskilt söker vi Klittvargspindel som senast sågs här på 
1990-talet på sin sista lokal i landet. Med oss har vi spindelexpert 
Lars Jonsson från Högskolan. Även andra kryp i sanden 
uppmärksammas. Ta med en sprayflaska med vatten för att se 
spindelnät samt lunch!  
Datum:  Lördagen den 22 maj kl. 10.00-14.00  
Plats: Vi samlas vid stora parkeringen vid Slussen, Friseboda  
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74  

Bioblitz  
Vi inventerar alla arter vi kan på en ställe under en dag. Tillsammans 
med duktiga artspecialister hoppas vi hitta sällsynta arter och öka 
uppmärksamheten kring mindre kända lokaler. Med bland andra Ulf 
Gärdenfors och Martin Stoltze.  
Datum och plats: läggs ut på hemsida och Facebook i slutet av maj  
Ansvarig: Rune Stenholm Jakobsen, 0707-28 79 74  

Juni  
Floravandring på Degeberga backar  
Floragruppen leder oss över Degeberga backar som med Söndre Klack 
sedan några år är tillbaka ett kommunalt naturreservat. Detta är en av 
landets finaste sandstäppslokaler med rariteter som sandnejlika, 
tofsäxing, grådådra, stenkrassing och sandlusern. Även i övrigt finns 
här omväxlande, kuperade betesmarker med arter som backsippa och 
liten sandlilja.  
Datum: Måndagen den 7 juni kl. 18.00-20.30  
Plats: Samling vid Degeberga skola  
Ansvarig: Anders Johansson, 0705-23 11 78 

Storkdag i Viby  
Storkungarna ringmärks offentligt om Coronapandemin tillåter.  
Datum: Lördagen den 12 juni kl. 11.00-12.30  
Plats: Gårdsbutiken i Viby 
Ansvarig: Christer Neideman, 044-21 29 59  
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Vilda Blommornas dag i Bromölla: Lilla Kungsleden  
Lilla Kungsleden var en gåva till kungen från Bromölla kommun på 
hans 50-årsdag. Växterna är inte att jämföra med stora Kungsleden. 
Barbro Ahlner leder vandringen och visar de mest vanliga växter.  
Datum: Söndagen den 20 juni kl. 10.00-13.30  
Plats: Vid ledskylten infart mot Naturgott/ Tryggakliniken 
Ansvarig: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27  

Vilda Blommornas dag i Mosslunda  
Mosslunda är framför allt känt för sin rika orkidéflora med bl.a. S:t Pers 
nycklar, göknycklar, nattviol och ängsnycklar. Denna dag bör ett flertal 
av dessa arter vara i sitt bästa flor.  
Datum: Söndagen den 20 juni kl. 10.00-12.00  
Plats: Parkeringsplatsen vid Mosslunda  
Ansvarig: Anders Johansson, 0705-23 11 78 

Vilda Blommornas dag på 
golfbanan i Åhus   
Som så många gånger tidigare njuter vi 
av den unika sandfloran på golfbanan i 
Åhus. Som avslutning brukar vi även 
njuta av kaffe och grillad korv som 
golfklubben bjuder på.  
Datum: Söndagen den 20 juni  
kl. 14.00-16.30  
Plats: Samling vid golfklubbens 
parkering  
Ansvarig: Anders Sigfridsson,  
0733-30 75 89  

Vandring i Tivoliparken i 
Kristianstad  
Följ med Karin Bergendal och njut av blommande träd och träd som 
börjat bilda frukt.  
Datum: Torsdagen den 24 juni kl. 12.00-13.00  
Plats: Start vid Hälsoträdgården i Tivoliparken 
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738-00 36 67  
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Juli  
Floravandring vid Bokenäset   
Floravårdsgruppen leder oss genom Bokenäset – ett stort, 
sammanhängande lövskogsområde invid Oppmannasjön. Bland många 
andra skogsväxter förekommer buskstjärnblomma, lundbräsma, 
myskmadra och skogsvicker rikligt. Vi kommer även att se 
jättebestånd av skavfräken i ett skogsvägdike.  
Datum: Torsdagen den 1 juli kl. 18.00-20.30  
Plats: Samling vid Oppmanna Kyrka  
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738-00 36 67  
Floravandring vid Nymölla  
Floravårdsgruppen leder oss längs stigen utmed Skräbeån där det 
växer många fuktmarksarter och när vi kommer ner till havet kan vi 
även notera många havsstrandväxter. Här, invid Nymölla pappersbruk, 
finns även intressanta och omväxlande ruderatmarker med bland 
annat boerstånds.  
Datum: Tisdagen den 20 juli kl. 18.00-20.30  
Plats: Samling vid Kvarnen i Nymölla  
Ansvarig: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27  

Augusti  
Cykeldagarna  
Fem dagar fullspäckade med allt som hör ihop med cykling och miljö.  
Läs mer på www.cykeldagarna.se!  
Datum: 4-8 augusti  
Plats: Kristianstad  

Floravandring vid Ivö Klack  
Floravårdsgruppen leder oss i det gamla kaolinbrottet där det finns en 
rik, kalkpåverkad flora med krävande arter som kärrknipprot, 
kärrfräken, vildlin, gräsull och kärrsälting. Har vi tur kanske vi även 
kan hitta kal knipprot i lite skuggigare partier. Kan vi även återfinna 
smalfräken i området?  
Datum: Onsdagen den 11 augusti kl. 18.00-20.30  
Plats: Samling vid parkeringen Ivö Klack  
Ansvarig: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27  
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Trädgårdens dag  
Kristianstads Trädgårdsförenings evenemang. Vi berättar vilka 
blommor som humlor och fjärilar vill ha och deras allt större betydelse. 
I tävlingen Naturfalken kan du testa din kunskap om vilda djur och 
växter.  
Datum: Söndagen den 22 augusti kl.10.00-16.00 
Plats: Bäckaskogs slottspark på näset mellan Ivösjön och 
Oppmannasjön 
Ansvarig: Karin Bergendal, 0738-00 36 67  

September  
Bokbord på Bokfestivalen  
Tema: I lust och nöd – gör läsning till en del av livet!  
Datum: 2-4 september  
Plats: Kristianstad  
Ansvarig: Barbro Ahlner, 0768-44 55 27  

 
Alla bilder i programmet är tagna av vår egen Christer Neideman!  

Vandringar på Linnérundan med Evert Valfridsson 
i samarbete med Studiefrämjandet och Nordöstra Skånes Fågelklubb. 
Vandringen är ca 6 km och tar ca 4 timmar. Kom ihåg fika och kikare 
om du har! Samling vid Naturum Vattenrikets parkering. 
Månad  Datum   Tider 
Januari  24   kl. 10.00 
Februari  7, 21   kl. 10.00 
Mars  7, 10, 17, 21, 24, 31 (kl. 08.00)  kl. 09.00 
April  2, 7, 11, 14, 18, 21, 24, 28  kl. 08.00 
Maj  1, 5, 13, 19, 23, 26, 30  kl. 07.00 
Juni  2, 6, 9, 13, 16, 20  kl. 08.00 
Augusti  8, 11, 15, 18, 22, 25, 29  kl. 08.00 
Speciella datum 
24 april – vandring nr. 400! 
13 maj – Kristi Himmelsfärdsdag 
6 juni – Nationaldagen 
Kontakt: Evert Valfridsson, 0706-02 30 45, 
evertvalfridsson4@gmail.com 
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Våra arbetsgrupper  
Vi träffas som studiecirklar  
Floravårdsgruppen  
Var med och inventera och lär dig växter. Vi träffas (i normala fall) 
tisdagar jämna veckor under den kalla årstiden och varje tisdag på 
sommaren.  
Kontakt: Agnetha Björklund, 070-695 6649 eller  
Kjell-Arne Olsson, 0737-45 49 94 

Handla Miljövänligt-gruppen  
Vi hittar på aktiviteter och informerar om hållbar konsumtion. Vi håller 
i bland annat Miljövänliga veckan och Klädbytardagen.  
Kontakt: Karin Bergendal, 073-800 36 67 eller  
AnnaMaja Lindblom, 0768-480701, annamaja.lindblom@hotmail.com  

Klimatverkstad  
Blåslampa för konkret klimatarbete i kommunen, bildades under 2019 
och vi vill gärna bli fler och arbeta vidare med klimatfrågan  
Kontakt: Christer Neideman, 0767-76 61 06 
christerneideman@gmail.com  

Remissgrupp  
Delta med synpunkter på byggplaner mm för att svara på remisser från 
kommunen, länsstyrelsen m fl. Fler intresserade sökes - var med och 
påverka!  
Kontakt: Anders Johansson, 0705-23 11 78  

Skogsgruppen  
Vi ger oss ut i skogen och för att lära oss mer om naturvårdsarter - 
signalarter, rödlistade arter och andra tecken på värdefulla 
skogsmiljöer. Skogarna vi besöker kan antingen vara skyddade 
områden där vi vet att vi kommer få se många fina arter, eller 
avverkningsanmälda områden som vi tror behöver skyddas. Alla är 
välkomna, inga förkunskaper krävs! 
Kontakt: Maria Thyr, 0730-71 14 70, maria.thyr@hotmail.com  
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Vi vill gärna starta fler arbetsgrupper  
Bromöllagrupp  
Vi som vill värna Bromöllas fantastiska natur och bevaka och trycka på 
i natur- och miljöfrågor i kommunen. Anmäl intresse om du vill vara 
med till Barbro Ahlner på b.ahlner@telia.com.  

Natursnokarna  
är en utomhusverksamhet för barn och 
föräldrar. Vi träffas för att utforska naturen på 
ett roligt och avslappnat sätt. Natursnokarna 
är på väg och kommer startas upp när 
Coronaläget tillåter, förhoppningsvis sen vår! 
Håll utkik på vår Facebook-sida!  

Fredagsstrejk med fika  
Om du vill prata klimat och fika hänvisar vi till Fridays For Future som 
strejkar för klimatet varje fredag och ofta fikar tillsammans efteråt – 
häng med och påverka och diskutera klimatet!  

Styrelsen  

Ordförande Rune Stenholm Jakobsen  0707 - 28 79 74 
Vice ordförande Dagny Sigurjonsdottir  0709 - 40 58 85 
Kassör Anders Johansson  0705 - 23 11 78 
Sekreterare Anders Sigfridsson  044 - 24 37 38 
 Barbro Ahlner  0768 - 44 55 27 
 Karin Bergendal  0738 - 00 36 67 
 AnnaMaja Lindblom  0768 - 48 07 01 
 Christer Neideman  044 - 21 29 59  
Valberedning John Nordkvist  0705 - 94 71 91 
 Anita Nilsson  0708 - 29 42 77 
 Kenth O. Ljungberg  0708 - 98 19 19 

 
 
 
 
 

Kontakt  
kristianstad@naturskyddsforeningen.se  
Djurhagsvägen 70-21, 291 93 Önnestad  
Hemsida: http://kristianstad.naturskyddsforeningen.se  
Bankgiro: 5720-4299 Organisationsnummer: 838201-4119  
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Dagordning årsmöte  
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och Bromölla 

KALLAR TILL KRETSSTÄMMA 
Onsdagen den 31 mars kl. 19.00  
Ev. motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20 februari.  
FÖREDRAGNINGSLISTA 
1. Stämman öppnas 
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
3. Val av två justeringspersoner att jämte stämmans ordförande 

justerar stämmans protokoll 
4. Stämmans behöriga utlysande 
5. Styrelsens årsberättelse 
6. Räkenskapssammandrag och revisionsberättelse 
7. Fråga om ansvarsfrihet 
8. Val av kretsordförande för 2021. I tur att avgå: Rune Stenholm 

Jakobsen  
9. Val av kassör för 2021. I tur att avgå: Anders Johansson  
10. Fastställande av antal övriga styrelseledamöter på förslag av 

valberedningen  
11. Val av styrelseledamöter för åren 2021-2022. I tur att avgå: Barbro 

Ahlner, Christer Neideman och Anders Sigfridsson  
12. Eventuella fyllnadsval i styrelsen 
13. Val av två revisorer för 2021. Nuvarande: Glenn Nilsson och Bertil 

Troberg  
14. Val av två revisorsuppleanter för 2021. Nuvarande: Sven Birkedal 

och Agnetha Björklund  
15. Val av valberedning för 2021 och val av sammankallande i denna. . 

Nuvarande: Kenth Ljungberg,  Anita Nilsson och John Nordqvist  
16. Ev. inkomna motioner 
17. Övriga ärenden 
18. Stämman avslutas 

 
VÄLKOMMEN!   
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Sammanfattning 
Lör 20 feb kl. 19.30  Bevara mörkret   
Mån 22 feb kl. 18.00 Klimatläget i Kristianstad 
Tors 25 feb kl. 18.00  Tyst skog  
Lör 27 feb kl. 9.00  Skådartur längs Skräbeån   
Tors 11 mars kl. 19.00  8 steg mot avgrunden  
Sön 14 mars kl. 10.00  Balsberget  
Mån 15 mars kl. 18.00  Miljöläget i Kristianstad  
Lör 20 mars kl. 10.00  Arbetsdag Skogstorpet Månsas  
Ons 31 mars, kl. 19.00 Årsmöte  
Datum kommer  Cykelläget i Kristianstad  
Skiftet mars-april Tranorna rastar vid Pulken  
Mån 5 apr kl. 08.00  Håslövs ängar  
Ons 17 apr  Klädbytardag  
Sön 25 april kl. 10.00  Studiebesök Skogsträdgården  
28-30 apr & 5-7 maj  Vårmarknad i Hälsoträdgården  
Tis 4 maj kl. 18.00 Floravandring Klackabacken  
Tors 6 maj kl. 18.00  Programträff  
Tors 13 maj kl. 10.00  Vandring i Tivoliparken  
Ons 19 maj kl. 18.00  Floravandring Valje halvö  
Lör 22 maj kl. 10.00  Biologiska mångfaldens dag  
Mån 7 juni kl. 18.00 Floravandring Degeberga backar  
Lör 12 juni kl. 11.00  Storkdag i Viby  
Sön 20 juni kl. 10.00 Vilda Blommornas dag Lilla Kungsleden  
Sön 20 juni kl. 10.00 Vilda Blommornas dag Mosslunda  
Sön 20 juni kl. 14.00  Vilda Blommornas dag Åhus  
Tors 24 juni kl. 12.00  Vandring i Tivoliparken  
Tors 1 juli kl. 18.00  Floravandring Bokenäset  
Tis 20 juli kl. 18.00  Floravandring Nymölla  
4-8 augusti  Cykeldagarna 
Ons 11 aug kl. 18.00 Floravandring Ivö Klack  
Sön 22 aug kl. 10.00  Trädgårdens dag  
2-4 september  Bokbord  


